Omslag: Uitsnede uit de affiche voor de jubileumactiviteiten in oktober 2008. Ontwerp:
Maurice van der Molen; foto’s (ook achterop): Henk Huijser.
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. 030-2122600 (receptie 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; e-mail: nmv@mycologen.nl).
Nieuwe leden, opzeggingen en adreswijzigingen dienen gemeld te worden bij: Marjo Dam,
Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421, e-mail: nmvleden@mycologen.nl
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk
1 november voorafgaand aan het beoogde jaar bij de ledenadministratie gemeld te worden.
Webstek: http://www.mycologen.nl/
Index Coolia (vanaf 1983) op http://www.mycologen.nl/nieuws.htm
Verenigingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur,
de inhoud van de rubrieken onder die van de samensteller.

Uiterste INLEVERDATA KOPIJ
Het drukklaar maken van Coolia kost tijd. We verzoeken auteurs, ook die van de vaste rubrieken, daarom vriendelijk zich strikt aan de volgende inleverdata te houden:
Aflevering
Artikelen
Vaste rubrieken1
52(1)
1 november
14 november
52(2)
1 februari
14 februari
52(3)
1 mei
14 mei
52(4)
1 augustus
14 augustus
1
Column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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e Nederlandse Mycologische Vereniging bestaat 100 jaar, en voor u ligt de aflevering van haar contactblad, Coolia, die in het teken van dat jubileum staat. Voor
Coolia zelf is dit bijna ook een jubileumjaar, 50+1, en daarom is besloten om de twee
jubilea te combineren.
Voor de redactie rees dus de vraag hoe aan beide jubilea recht te doen. We hadden daarvoor vorm en inhoud van Coolia ter beschikking. Vorm was makkelijk. Coolia was altijd
een zwart/wit uitgave. Het blad verschijnt dit jaar, voor het eerst in de geschiedenis van de
NMV, volledig in vierkleurendruk, en feestelijker kun je het jubileum van een tijdschrift niet
vieren.
Maar dan de inhoud nog. Een jubileum is traditiegetrouw een punt in de tijd waarop
teruggeblikt en vooruitgekeken wordt. Bij het 75-jarig jubileum van de vereniging, in 1983,
is uitgebreid teruggeblikt op de historie van de NMV. Dat alles kunt u nalezen in Coolia
26, aflevering 4. Ook de paddenstoelenkartering, ongetwijfeld het dominante project van de
vereniging sinds het laatste jubileum, heeft haar eigen jubileum alweer achter de rug. Dat
was in 2005, en een terugblik over de eerste 25 jaar kunt u nalezen in Coolia 48, aflevering
3. We hebben als redactie besloten om daarom slechts kort bij het verleden stil te staan, maar
ons daarentegen vooral op de toekomst te richten, daarbij uitgaand van de recente ontwikkelingen binnen de mycologie in het algemeen. Die ontwikkelingen zijn nogal heftig geweest,
voor een groot deel als gevolg van de ontwikkelingen in de moleculaire genetica. Weliswaar
zijn moleculaire technieken voor de amateur (gelukkig) buiten bereik, maar aan de gevolgen
ervan kunnen (en moeten) we ons niet onttrekken.
Op de volgende pagina’s geven Chiel Noordeloos en Thom Kuyper een terugblik op de afgelopen 25 jaar, en een mogelijk scenario voor de toekomst. Zij verzorgden de toekomstvisie
in het vorige jubileumnummer (zie boven), en we zullen zien wat daarvan terecht is gekomen.
Onafhankelijk daarvan geeft het huidige NMV-bestuur vervolgens haar visie op wat ons de
komende jaren te wachten zou kunnen staan. De hoofdmoot van dit nummer wordt gevormd
door een drietal overzichtsartikelen, over onderwerpen waar amateurmycologen vaak sterk
bij betrokken zijn: taxonomie, kartering & bescherming, en ecologie. We hebben daartoe een
aantal buitenlandse professionele mycologen benaderd die zich bijzonder actief met een van
die onderwerpen bezighouden, en hen gevraagd een overzicht te schrijven van de recente
ontwikkelingen, en kort aan te geven wat ze verwachten voor de nabije toekomst en de rol die
amateurmycologen daarbij zouden kunnen spelen. Tot onze grote vreugde reageerden vrijwel
alle aangeschreven mycologen positief op ons verzoek, en we zijn hen bijzonder dankbaar
voor hun bijdragen: David Hibbett (taxonomie); Claudia Perini, Anders Dahlberg & André
Fraiture (kartering & bescherming); en Andy Taylor (ecologie). Naast deze toch wel wat
wetenschappelijk getinte bijdragen is er ook aandacht voor luchtiger onderwerpen. Er zijn
bijdragen van en over bekende Nederlanders en hun band met paddenstoelen, en letterlijk
smakelijker is het onderwerp van eetbare paddenstoelen. Nederlanders mogen als mycofoob
bekend staan, er is de laatste jaren toch een toenemende verscheidenheid aan eetbare paddenstoelen op de markt.
Alles bij elkaar denken we dat deze jubileumaflevering aan zoveel mogelijk aspecten van
de NMV recht doet. We hopen dat het u, lezer, zal bevallen.
Redactie Coolia
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De Nederlandse Mycologische Vereniging 100 jaar
een terugblik op de toekomst en een blik vooruit

Thomas W. Kuyper1 & Machiel E. Noordeloos2
1

Van Lidth de Jeudelaan 9, 6703 JA Wageningen
2
Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda

Bij het 75-jarig jubileum van de Nederlandse Mycologische Vereniging schreven wij een bij
drage over de toekomst van de NMV (Kuyper & Noordeloos, 1983). Nu, 25 jaar later, is onze
vereniging precies een eeuw oud. Aan ons is gevraagd om nog eens terug te kijken op onze
eerdere bijdrage en onze gedachten te laten gaan over de komende 25 jaar van de NMV. Aan
dat verzoek wilden wij, zij het na enige aarzeling, wel voldoen. Die aarzeling kwam voort
uit de manier waarop beide artikelen in samenhang gelezen zouden kunnen worden. Het is
namelijk verleidelijk om onze voorspellingen uit Coolia te herlezen om te bezien in welke
mate zij zijn uitgekomen en in welke mate zij er naast zaten. Maar hoe verleidelijk ook, zo’n
bijdrage loopt al gauw het risico weinig interessant te worden.
Een beroemd gezegde, dat wordt toegeschreven aan de Deense natuurkundige Nils Bohr,
luidt: “Voorspellen is lastig, vooral het voorspellen van de toekomst.” In onze bijdrage zaten
we er soms flink naast. De belangrijkste verklaring daarvoor is dat wij zondigden tegen onze
eigen grondregel, namelijk dat voorspellen iets anders is dan het extrapoleren van (tijdelijke)
trends naar de komende 25 jaar. We schreven toen: “Wij kunnen er zeker van zijn dat de toekomst van een vereniging niet zonder meer voorspeld kan worden door extrapolatie van het
heden en een aantal daaraan voorafgaande jaren. Meestal blijkt de loop der gebeurtenissen
geen rechtlijnig proces, maar een golfbeweging, bestaande uit toppen en dalen.” Naast die
golfbeweging willen we nu ook het belang van revolutionaire verandering (in de mycologie
en in de NMV) benadrukken. Die nadruk op het onverwachte vergt een radicaal andere be
nadering voor onze toekomstvoorspelling. We beginnen daarbij met twee belangrijke ont
wikkelingen die de wetenschap in de laatste 25 jaar doorslaggevend hebben beïnvloed en
waarvan het denkbaar is dat ze ook effecten zullen krijgen op de NMV. De twee belangrijkste
ontwikkelingen van de laatste 25 jaar in dit verband zijn de vergaande automatisering (computers, digitale camera’s, etc.) en de moleculaire methoden in het mycologisch onderzoek.
Beide ontwikkelingen hebben wij 25 jaar geleden over het hoofd gezien. En eerlijk gezegd,
beide veranderingen waren toen ook niet te voorzien geweest. Onze Coolia-bijdrage werd
door ons op een elektrische typemachine vervaardigd, op papier bij de redactie ingeleverd,
en tot slot op de drukkerij gezet en afgedrukt. Het aanbrengen van veranderingen in manuscripten kostte toen aanzienlijk meer tijd. Wat moleculaire methoden waren, was in het geheel
niet duidelijk.
Het interessante nu is dat beide ontwikkelingen hetzelfde proces volgen: toenemende
miniaturisering (van de centrale computers via de pc naar de laptop en uiteindelijk de
blackberry; de apparaten om de basenvolgorde van het DNA te bepalen worden ook steeds
kleiner), grotere snelheid en efficiëntie van de apparatuur, afnemende kosten en daardoor
toenemende beschikbaarheid voor gebruikers in alle lagen van de bevolking. Stel dat die vier
processen zich de komende vijfentwintig jaar zouden voortzetten, wat zou dat voor de NMV
betekenen?
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Voor wat betreft de automatisering kunnen we dat wellicht inschatten: geen gesleep meer
met kratten met boeken naar een werkweek, maar gewoon een laptopje met een extern geheugen waar je hele mycologische bibliotheek in past. Met een technicus die tijdens een werkweek alle computers in een netwerk verbindt is zo alle literatuur voor iedereen toegankelijk!
Die unieke mogelijkheid roept meteen al een probleem op. Wat doen we met de bibliotheek
van de NMV? Kunnen we onze oude Schaeffer en Bulliard niet beter te gelde maken nadat
we ze gescand hebben en via vele honderden kopieën voor iedereen toegankelijk hebben gemaakt? Het geld dat we zouden kunnen verdienen met het verpatsen van die boeken (gesteld
dat mensen buiten de NMV wel hun belangstelling voor oude boeken houden) zouden we
ongetwijfeld kunnen herinvesteren voor andere nuttige mycologische projecten. Of hechten
we toch een beetje aan de geur van oude boeken?
In dezelfde periode heeft ook de digitale fotografie een grote vlucht genomen. Samen met
de mogelijkheden om deze foto’s op internet te zetten zodat ze voor iedereen toegankelijk
zijn, heeft de revolutie in digitale fotografie geleid tot een situatie waarin plaatjesboeken
eigenlijk overbodig geworden zijn. Om enkele cijfers te geven: zie Tabel 1. (Overigens blijkt
dat fotografen evenzeer hun meer en minder favoriete paddenstoelen hebben, en dat hun
smaak erg lijkt op die van ouderwetse mycologen.)
Tabel 1. Aantal afbeeldingen van bepaalde geslachten van paddenstoelen op Internet
(Google zoekopdracht, 19 juni 2008).
Geslacht
Entoloma
Inocybe
Clitocybe
Russula
Boletus
Amanita

Aantal afbeeldingen
10.300
11.400
16.600
31.400
72.600
105.000

Als al die illustraties collectief beschikbaar zijn, kunnen we ook denken aan vervolgstappen. Het mooiste is dan om een programma te ontwikkelen dat let op de overeenkomst tussen
illustraties. Zulke vormen van patroonherkenning zijn beslist niet nieuw. Maar als we dat
voor paddenstoelen doen, zouden we naar een situatie kunnen gaan dat een nieuw plaatje
van een rode russula aangeeft dat de afbeelding voor 97% lijkt op een andere afbeelding van
de braakrussula (R. emetica), voor 95% op de stevige braakrussula (R. mairei), voor 91%
op weer een andere rode russula, etc. Als we nu met elkaar afspreken dat een overeenkomst
van 97% genoeg is voor een soortdeterminatie (die grens van 97% wordt toevallig ook in de
moleculaire systematiek gebruikt) hebben we er een determinatiehulpje bij. Je hoeft alleen
het veld in met je digitale camera, je maakt een foto, en je programma van patroonherkenning
vertelt je welke soort je (waarschijnlijk) gefotografeerd hebt. En als de kwaliteit van de foto
niet goed genoeg is, en geen enkele soort meer dan voor 97% gelijkenis heeft, hebben we
meteen een objectief criterium om deze determinatie als onvoldoende betrouwbaar terzijde
te schuiven.
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Vergeleken met de moleculaire methoden zal de impact van de digitale revolutie op de
mycologie eerder beperkt zijn. De moleculaire systematiek heeft het in zich de mycologie
en de mycologen radicaal te transformeren. In het moleculair-biologische onderzoek zijn de
kosten en benodigde onderzoektijd gigantisch gedaald. Kostte het tien jaar en 125 miljoen €
om de volledige basensamenstelling van de eerste man te bepalen, dezelfde analyse voor de
eerste vrouw in 2008 kostte slechts 40.000 € en duurde maar 6 maanden. Als die trend zich
voortzet, is het denkbaar dat over minder dan 25 jaar de eerste apparaten op de markt gekomen zijn die geschikt zijn om in het veld mee te nemen. Excursies krijgen dan een volledig
ander karakter: in plaats van verzamelbakjes met verse paddenstoelen en buisjes met chemicaliën, lopen mycologen in het veld met rekjes met daarin kleine buisjes met vloeistof waarin
ze een klein stukje van een paddenstoel stoppen. Eén lamel is dan weer genoeg, zodat we
ook geen lastige discussie hoeven te voeren over het plukken van paddenstoelen. Tijdens de
lunch en middagexcursie wordt het DNA vermenigvuldigd, en aan het eind van de excursie
wordt de basenvolgorde van het DNA afgelezen en wordt deze streepjescode (“barcoding
of fungi” heet het uiteindelijke project, zie Seifert et al., 2007) in de database ingevoerd.
We zien daarbij twee grote voordelen. Allereerst is de soortenlijst meteen klaar, zodat je de
volgende dag weer op excursie kunt in plaats van je suf te determineren op een paddenstoel
die je confronteert met tegenspraak tussen verschillende literatuur of die kenmerken van
meer dan één soort blijkt te hebben. En ten tweede, als de techniek wat verder ontwikkeld is
om mycelium uit grondmonsters te analyseren, het hele jaar door excursies.
Maar elk voordeel heeft ook zijn nadelen. De discussies tussen mycologen zullen van
aard veranderen. In plaats van een discussie of een russula nu wel of niet vage groene zwe
men in de paarse hoed heeft, of een discussie of een gordijnzwam nu naar cederhout of naar
verse peperkorrels ruikt (en of onze geurbeschrijving een sociaal afgedwongen consensus
is), zijn er alleen maar zekerheden: als in ITS1 op positie 314 een T staat in plaats van
een A, en in ITS 2 er een 3 bp insertie is, MOET het wel Cortinarius flexipes zijn en kan
het geen C. alnetorum zijn, zelfs als op positie 147 van ITS2 een C staat in plaats van de
te verwachten A. (Ook moleculair taxonomen zijn bereid enige variatie binnen een soort te
accepteren, vandaar hun criterium van 97% overeenstemming.) Deze revolutie zal ook de
excursieverslagen in Coolia wezenlijk veranderen. In 25 jaar lezen we dan “Door de grote
droogte (vanwege de klimaatverandering was het weer in de drie weken voorafgaand aan
de excursie droog geweest en waren de dagelijkse temperatuurmaxima tussen 35 en 40 °C)
werden er tijdens de excursie geen paddenstoelen waargenomen. De deelnemers verzamelden
ijverig bodemmonsters langs de wegberm onder de oude eiken, zodat aan het eind van de dag
de soortenlijst toch 14 russula’s, 8 vezelkoppen en 17 gordijnzwammen telde. De beuken, die
sterk van het hete en droge weer te lijden hadden, leverden slechts 2 russula’s, 3 vezelkoppen en 1 melkzwam. Bodemmonster 86 leverde het streepjespatroon op van een nieuwe nog
onbeschreven gordijnzwam. Het bodemmonster is niet bewaard; de streepjescode is via de
website van de NMV voor andere mycologen toegankelijk.”
Voor sommige NMV-ers is dat vermoedelijk een droomscenario (nooit meer deter
minatietwijfels, alleen nog maar absolute zekerheid), maar voor andere leden van de NMV
eerder een nachtmerrie: want wat is een excursie of werkweek of Nieuwjaarsbijeenkomst
zonder heftige discussies over subjectieve kenmerken zoals geuren en kleurzwemen, sterke
verhalen over determineerellende, gemopper over onbetrouwbare literatuur?
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De vraag is natuurlijk hoe realistisch dit scenario wordt. De techniek lijkt niet het grootste
probleem (al is er ongetwijfeld het probleem van veel te weinig taxonomische en mycologische expertise om van alle soorten op tijd een betrouwbare moleculaire streepjescode vastgesteld te hebben). De vraag is vooral of die techniek past bij de vereniging, met beginners
en gevorderde mycologen, en bij een hobby waarvoor goed zoeken, goed kijken (en ruiken
en proeven) en een ruime veldervaring allemaal van belang zijn; waar de bevrediging van
een kloppende determinatie (alle kenmerken van de sleutel passen precies op het onderzochte
exemplaar) ook na middernacht nog een kick geeft; en waar verhalen over paddenstoelen
net zo belangrijk zijn als de paddenstoelen zelf. Want met zulke moleculaire labs die een
ieder in de auto kan meenemen en die alle zekerheid verschaffen die je maar hebben wilt,
worden ook nieuwjaarsbijeenkomsten, excursies en werkweken overbodig! Het is vanuit de
verenigingsgedachte (en niet vanuit de ontwikkeling van de mycologie als wetenschap) dat
wij denken dat dit tweede scenario aan de NMV voorbij zal gaan. Betekent dat dan dat er
weinig of niets in de NMV zal veranderen, en we de trend van de afgelopen 25 jaar gewoon
kunnen doortrekken? Dat is niet erg waarschijnlijk.
Het hierboven geschetste toekomstbeeld wijst wel op een mogelijk probleem, namelijk
een toenemend verschil in de manier waarop beroepsmycologen en amateurmycologen hun
werkzaamheden zullen uitvoeren. Binnen onze vereniging hebben beroepsmycologen altijd een zeer belangrijke rol gespeeld. We denken daarbij vooral aan de talrijke publicaties
van de medewerkers van het Nationaal Herbarium in Leiden (vroeger Rijksherbarium), het
voormalige Biologisch Station in Wijster en het Centraal Bureau voor Schimmelcultures in
Baarn, later Utrecht. Belangrijke initiatieven binnen de NMV, zoals de karterings- en monitoringprojecten, zijn geïnitieerd en aangestuurd, vaak met veel passie, door die beroepsgroep.
Daarnaast speelden en spelen ze nog steeds een belangrijke rol als kader in de vereniging.
Er zijn echter wat dat betreft in de laatste 25 jaar donkere wolken aan de mycologisch hemel
verschenen. Vacante posities voor mycologie op het Rijkherbarium zijn niet herbezet, en
van de vier posities in de tachtiger jaren is er nog maar één over. Het biologisch station in
Wijster werd in 1998 gesloten en de mycologen die daar werkzaam waren kregen andere
taken aan Wageningen Universiteit, of werden met vervroegd pensioen gestuurd. Ook binnen het Centraal Bureau voor Schimmelcultures is het onderzoek aan macromyceten sterk
verminderd. Het Nationaal Herbarium Nederland is het enige Nederlandse centrum voor
taxonomie van paddenstoelen gebleven. Maar wat gebeurt er als Chiel met pensioen gaat?
Als zijn positie wordt herbezet, zal zijn opvolger (M/V) zonder twijfel genoodzaakt zijn de
moderne moleculaire mycologie te bedrijven. De betekenis van de nieuwe onderzoeklijn
zal beoordeeld worden aan de hand van de h-factor van de mycoloog of de i-factor van de
tijdschriften waarin hij/zij publiceert. En helaas – klassieke monografieën en flora’s dragen
niet bij tot de h-factor of i-factor! Er zal veel minder tijd zijn om een brede kennis van paddenstoelen op te bouwen. En solide kennis van en onderzoek aan de organismen die de basis
voor de barcodes moeten leveren, blijft onontbeerlijk.
Deze zorgelijke situatie is niet tot Nederland beperkt, maar weerspiegelt een algemenere
trend in de hele westerse wereld. Terwijl biodiversiteit, ook in internationale verdragen, hoog
in het vaandel staat, wordt niet geïnvesteerd in onderzoekers die deze diversiteit vanaf de basis bestuderen. De afnemende expertise zal zijn weerslag niet alleen vinden in het stopzetten
van flora’s en monografisch werk, maar ook grote gevolgen kunnen hebben voor de rol van
paddenstoelen in het beleid. Want wat moet een overheid aan met een op een streepjescode
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gebaseerde Rode Lijst? Hoe kunnen we werken aan natuur voor mensen als die natuur gereduceerd is tot een DNA-patroon?
Met deze sombere bespiegeling zijn we ver verwijderd van het optimisme waarmee we in
1983 eindigden. Toen schreven we: “Samenvattend kunnen we dan ook stellen dat er redenen
voor optimisme zijn ten aanzien van de toekomst van de NMV. Wel is de verwachting dat in
de toekomst de mycoflora zal verarmen, waardoor de noodzaak en onze verantwoordelijkheid
om de natuur te beschermen toeneemt.” En nu, 25 jaar later, lijkt er reden voor optimisme
over natuurherstel, zoals het karterings- en monitoringproject hebben laten zien. Daarom willen we ook aan het eind van onze bijdrage eindigen met enkele mycologische lichtpuntjes.
Een klein lichtpuntje zien we in de initiatieven om te komen tot een Nationaal Centrum
voor Biodiversiteit, waarin naast grensverleggend onderzoek met de meest moderne en
modieuze methoden en technieken, ook plek zal worden geschapen voor het behoud en uit
breiden van expertise over de verschillende organismengroepen (planten, dieren èn padden
stoelen). De Flora Agaricina Neerlandica, geïnitieerd in de tachtiger jaren, is, ondanks de
voorspelling uit 1983, nog niet af. Het optimisme dat dit project in een tiental jaren zou
worden afgerond, is onterecht gebleken. Bij het verschijnen van dit artikel zal deel 7, met
daarin de Boletales en Lactarius, een heel eind zijn gevorderd; dat deel zal in 2009 het licht
zien. Er zijn plannen voor deel 8, dat zal moeten worden gerealiseerd in 2011, juist voordat
Chiel met pensioen gaat. Daarna zal het project naar alle waarschijnlijkheid geheel door
gepensioneerde beroepsmycologen en amateurs moeten worden afgerond. Er zijn gelukkig
verschillende mycologen die een bijdrage kunnen en willen leveren om dit ambitieuze project
tot een goed einde te brengen, al wordt dit zonder steun van een instituut geen gemakkelijke
opgave. De Standaardlijst, waarvan een nieuwe editie welkom zou zijn, als we kijken naar
het aantal soorten dat aan de Nederlandse mycoflora is toegevoegd en naar de toegenomen
kennis over verspreiding en ecologie, zal eveneens door amateurs opnieuw bewerkt moeten
worden. Maar ook hier heeft de NMV nog steeds de kwaliteit in huis om dat op termijn te
bewerkstelligen. En wie kijkt naar het grote succes van het monitoringsproject, ziet dat er nog
steeds een verheugend aantal mensen in Nederland is die graag meewerken aan de studie en
bescherming van de Nederlandse paddenstoelen.
De NMV zal in de komende 25 jaar wellicht meer veranderen dan in de afgelopen 25 jaar.
Maar ook met een afnemende rol van de beroepsmycologie zien we nog volop kansen voor
onze vereniging. Daarvoor is de studie van paddenstoelen gewoon een te leuke hobby, ook
de komende honderd jaar!
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1

2

M

isschien is het wat onheilspellend om de bestuursvisie in de aan het eeuwfeest van
de Nederlandse Mycologische Vereniging geweide Coolia met zo’n titel te beginnen. Hoe kan dat nu anders dan met een volmondig “Ja!” beantwoord worden?! We
denken niettemin dat het geen kwaad kan de titelvraag eens luid en duidelijk te stellen, en een
jubileum is daar een prima aanleiding voor.
In wat volgt willen we een visie voorstellen op wat de NMV de komende decennia te
wachten zou kunnen staan. EEN visie, want er zijn vele ontwikkelingen gaande in de mycologie en in de natuurbescherming, en er zijn ongetwijfeld verschillende manieren om daar
tegenaan te kijken en mee om te gaan. Daarvan geven andere bijdragen aan deze Coolia ook
wel een indruk.
Honderd jaar geleden werd de NMV opgericht met als doel het georganiseerd bestuderen
van – voornamelijk – paddenstoelen. Toen ook begon het verbond tussen beroeps- en amateurmycologen, dat – hoewel het een aantal spannende momenten heeft gekend – altijd tot
wederzijds voordeel in stand is gebleven. Want in vergelijking met andere disciplines kent de
taxonomie zowel in Nederland als elders traditioneel een relatief groot aantal liefhebbers (in
goed nederlands-frans: amateurs).
Vanaf het begin organiseerde de NMV excursies. Er kwam een contactblad (Fungus),
dat vervolgens professionaliseerde (Persoonia), waarna er een nieuw contactblad kwam
(Coolia), dat momenteel beslist ook al professionele trekjes heeft, maar wel volgens de wensen van het huidige ledenbestand. Er kwamen werkweken, werkweekenden, cursussen etc.
Ecologie en terreinbeheer kregen aandacht en er ontstonden werkgroepen. De vereniging
gaf verscheidene grote publicaties uit, bouwde een enorm waarnemingenbestand op en er
kwam een monitoringproject (al is dat laatste strikt genomen niet direct een NMV-initiatief).
Ook werd de samenwerking met buitenlandse mycologen en verenigingen geïntensifeerd.
Het ledenaantal was nog nooit zo hoog. Kortom, de NMV bruist van de activiteit en de
vooruitzichten zijn goed.
Wat mogen we dan verwachten van de toekomst? Meer van hetzelfde? Dat is, gezien het
verleden, niet waarschijnlijk. Er zullen beslist fundamentele veranderingen optreden en de
vraag is, of we daar op tijd op kunnen (en willen) inspelen.
In dit nummer van Coolia vindt u onder andere drie bijdragen van toonaangevende buitenlandse mycologen, die ieder hun visie op een deelgebied van de mycologie geven. Daarbij
gaat het om mycologische onderwerpen waaraan amateurs traditioneel een significante bijdrage hebben geleverd. Ook de verwachte toekomstige ontwikkelingen komen daarin kort
aan bod, in een mondiaal perspectief, niet beperkt tot de Nederlandse situatie. Wij zullen voor
diezelfde drie deelgebieden, en nog een vierde naar eigen keuze, onze visie op de toekomst
geven.
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1. Taxonomie en soortenkennis
Ons enige ‘corresponderende lid’, Roy Watling, heeft naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Britse Mycologische Vereniging, 10 jaar geleden, een voordracht gehouden
waarin hij het belang van de amateurs voor de mycologie belichtte. Een ‘amateur’ was voor
hem iemand die van beroep geen mycoloog was, maar vrijwel alle vrije tijd aan mycologie
besteedde. Dit verhaal is gepubliceerd, en de moeite van het lezen meer dan waard: u gaat
er van naast uw schoenen lopen. Een groot deel van het tot voor kort gehanteerde taxonomische raamwerk van de paddenstoelen blijkt op bijdragen van amateurmycologen gebaseerd
te zijn.
Nog niet zo heel erg lang geleden was taxonomie een intuïtieve, maar desondanks begrijpelijke en relatief eenvoudige tak van de wetenschap. Paddenstoelen met plaatjes waren allemaal nauwer aan elkaar verwant dan aan groepen zonder plaatjes, en datzelfde kon gezegd
worden van soorten met buisjes of gaatjes, en van buikzwammen of gasteromyceten. In de
tijd van Fries, Persoon en von Schweinitz bevatte die laatste groep niet alleen bovisten, maar
soms ook slijmzwammen, maar die groepen werden al wel herkend.
Ook de parasitaire groepen waren eenvoudig ingedeeld. Ze werden bijna altijd geacht
waard-specifiek te zijn, wat betekende, dat, als je de naam van de gastheer kende, je de naam
van de parasitaire schimmel al bijna kon invullen.
Met het beschikbaar komen van betere microscopen en de daaraan gepaard gaande toename van microscopische kenmerken, alsmede een hogere waardering hiervoor, veranderde er
wel wat, maar niets schokkends. Natuurlijk werden de gasteromyceten definitief opgedeeld
tussen de basidio’s, asco’s en myxo’s, en werd er ook een kunstmatig systeem bedacht voor
de niet-seksuele groepen (de soorten met alleen conidia), waarbij vooral naar kleur, vorm en
type van septering werd gekeken. En er kwamen natuurlijk meer soorten, omdat er nu immers
meer kenmerken beschikbaar waren.
Omdat er conflicten bleken op te treden tussen de groepen die op basis van macroscopische kenmerken werden onderscheiden en diegene waarbij (ook) microkenmerken een rol
speelden, vond er wel een herevaluatie plaats van met name de macroscopisch gedefinieerde
groepen. Er mochten nu polyporen met lamellen (Lenzites) en plaatjeszwammen met poren
(Favolaschia) zijn, en de secotioide fungi werden al als afgeleiden van plaatjeszwammen
beschouwd.
Maar nu beleven we de moleculaire revolutie, en de consequenties zijn heel wat drastischer. David Hibbett geeft hiervan een overzicht elders in deze Coolia (p. 169). De gevolgen
voor de taxonomen zijn echter net zo drastisch. Omdat men er van uitgaat dat de moleculaire gegevens basaal en eenduidig zijn, en dat ze gebruikt kunnen worden voor identificatie,
wordt er ook van uitgegaan, dat we nu alleen maar alle soorten hoeven te sequentiëren om
een onveranderlijk en onfeilbaar determinatiesysteem te verkrijgen. Dat sequentiëren is momenteel al zover uitontwikkeld dat het een analistenbaan (MLO-niveau) is geworden, en
hoewel het verkrijgen van DNA uit oud herbariummateriaal (type-collecties!) nogal eens
mislukt, denkt men toch binnen een relatief klein aantal jaren de meeste soorten wel moleculair gekarakteriseerd te hebben (dit staat bekend als “bar-coding”, ieder artikel zijn eigen
DNA-streepjescode). Daaraan gepaard gaat een verlaagde waardering van de taxonomie als
onderzoeksterrein omdat “de intuïtieve component in het verleden niet erg betrouwbaar is
gebleken” (lees: “ze hebben er in het verleden bepaald een zootje van gemaakt”) en neemt


Roy Watling, in Mycoscience 39: 513-522 (1998)
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het aantal taxonomische tijdschriften af, en de mogelijkheid om beschrijvingen te publiceren
dus ook.
De grote vraag is natuurlijk of deze argumenten juist zijn, en daarover bestaat nogal
wat twijfel. Een onderzoek naar alle schimmels waarvan het hele genoom bekend is (toen
zo’n 25) leverde verrassende resultaten op: ten eerste bleken een aantal genen een radicaal
ander verhaal te vertellen dan de hoofdgroep en ten tweede bleken de genen die nu veel gebruikt worden, allemaal niet meer dan 60% (en sommige maar de helft) betrouwbaar te zijn.
Minstens 40% zou dus momenteel verkeerd geclassificeerd worden. Hoe verkeerd weten we
helaas niet.
Maar al met al is het gros van de taxonomen overbodig geworden, worden taxonomische
vakgroepen opgeheven en taxonomische professoren niet opgevolgd door nieuwe taxonomen
en is de beroepsmatige taxonoom sowieso al Rode-Lijst-waardig. De toepassing van de klassieke taxonomie is nu alweer voornamelijk voorbehouden aan de oorspronkelijk groep, de
liefhebbers.
Roy Watling concludeert in dit verband dat de taxonomische kennis (en wij verstaan
daaronder ook het vermogen om soorten op basis van macro- en microscopische kenmerken
te onderscheiden) onder beschermheerschap van de amateurs is komen te staan. Ook voor
de NMV is het zaak om de taxonomische kennis onder haar leden te vergroten, om zo de
door het huidige wetenschapsbeleid opgedrongen teruglopende professionele inbreng in de
vereniging op te vangen.
2. Kartering en Bescherming
Het is waarschijnlijk geen overdrijving om te stellen dat het nationale paddenstoelenkarteringsproject sinds het 75-jarig jubileum van onze vereniging hèt zwaartepunt van de NMVactiviteiten is geweest. Dat project verloopt bijzonder voorspoedig, en heeft inmiddels een
in zijn soort unieke dataset opgeleverd. Een concurrent is er inmiddels ook, in de vorm van
het internet-gebaseerde waarneming.nl. Deze webstek is met een ander doel opgezet dan het
karteringsproject van de NMV, maar er komen ook verspreidingsgegevens van paddenstoelen binnen, voor een groot deel afkomstig van waarnemers die niet aan de NMV kartering
deelnemen.
Inmiddels wordt er door verschillende partijen druk uitgeoefend om allerlei gegevensbestanden aan elkaar te koppelen, in het kader van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).
Daar kunnen veel voordelen aan verbonden zijn, zoals verbreding van onderzoek door bijv.
paddenstoelen te vergelijken met insectenpopulaties of met onderliggende ecologische data,
of met een bodemkaart, of door het gemakkelijk combineren van verspreidingskaartjes waarop zowel gastheer als parasiet vermeld staan enz., enz.; er zijn legio mogelijkheden. Maar
er zijn ook problemen, en die betreffen vooral de onafhankelijkheid van de vereniging en de
druk om bepaalde inspanningen te vergroten, bijv. waar het de betrouwbaarheid van de verspreidingsgegevens betreft, of de prioriteit die gegeven zou moeten worden aan het opvoeren
van het aantal waarnemers en waarnemingen. De NMV vindt niet dat de belangrijkste taak
van de vereniging het aanleggen van (beleidsrelevante) waarnemingenbestanden is, maar
het in brede zin bevorderen van mycologische kennis en het beschermen van mycologische
waarden. Desalniettemin wordt de samenwerking met andere PGO’s wel degelijk op prijs gesteld, en deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk sterk doorzetten. Waarschijnlijk geldt dat
ook voor de internationale (inter-Europese) samenwerking bij karterings- en beschermings165
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projecten. (Zie de bijdrage van Perini, Dahlberg en Fraiture op pag. 181 van deze Coolia.)
Wat voor zin heeft het bijvoorbeeld om de Schubbige boleet in Nederland op de Rode Lijst te
zetten, als het in Midden-Europa een tamelijk gewone verschijning is?
De bereidheid om met paddenstoelen rekening te houden bij het terreinbeheer neemt
ook toe, en dat betekent dat er steeds meer mogelijkheden komen om ook echt iets met de
verzamelde verspreidingsgegevens te gaan doen. De NMV heeft eigenlijk maar zelden als
vereniging de publiciteit gezocht. Contacten met terreinbeheerders waren meestal persoonlijke initiatieven van onze leden, persberichten waren er niet, en politieke lobby al helemaal
niet. Toch zijn dat activiteiten waarmee je paddenstoelen onder de aandacht van het publiek,
en dus de beleidsmakers, kunt brengen, en het is de niet onwaarschijnlijk dat de NMV haar
PR in de komende jaren aanzienlijk zal moeten uitbreiden. De recente uitgave van folders
voor terreinbeheerders over paddenstoelvriendelijk beheer zijn al een stap in deze richting.
Een punt van zorg voor de nabije toekomst zal zeker zijn het op peil houden van het
wetenschappelijke kader in de Vereniging. Zonder veldkennis en algemene vaardigheid in
het determineren is kartering een onbegonnen zaak. Het aantal beroepsmycologen is al sterk
afgenomen, en die trend zet zich voorlopig nog wel door. Daarmee dreigt een belangrijke
bron van kennis voor de leden van de NMV op te drogen. Natuurlijk zullen de elektronische
hulpmiddelen beter en vollediger worden, zodat het opvragen van beschrijvingen sneller en
gemakkelijker wordt, en ook het aantal betrouwbare foto’s en afbeeldingen op internet neemt
sterk toe. Er zullen zeker ook meer kenmerk-datasets komen en mogelijkheden voor polyfasische identificatie (synoptische sleutels). Maar of een DNA-veldkit-met-onmiddellijk-resultaat werkelijkheid zal worden lijkt ons voor de afzienbare toekomst onwaarschijnlijk!
3. Ecologie van paddenstoelen
Net als de kartering is ook het verzamelen van ecologische gegevens van paddenstoelen een
onderwerp waar amateurs een grote bijdrage aan kunnen leveren, en ook inderdaad geleverd
hebben. Niettemin doet ook hier de ontwikkeling van moleculaire onderzoekmethoden zijn
invloed gelden, zoals te lezen valt in het overzicht van Andy Taylor verderop in deze Coolia
(pag. 197 en verder). En het valt niet te ontkennen dat er vragen zijn waarop je zonder moleculaire identificatie-technieken niet of nauwelijks antwoord kunt geven. Hoeveel individuele
schimmels zitten er in een toef Zwavelkopjes? Hoe groot is het percentage soorten dat (regelmatig) vruchtlichamen produceert, m.a.w. hoeveel soorten mis ik omdat ik niet naar de
schimmeldraden in de bodem kan kijken? Of welke zwam hoort er bij de schimmelmantel
om de fijne worteltjes van een beuk?
Hoewel we denken dat het goed is om je van zulke vragen bewust te zijn, is het natuurlijk
wel zo dat de aanwezigheid van een paddenstoel een doorslaggevend bewijs is dat de schimmel ter plekke aanwezig is. Het ontbreken van paddenstoelen betekent natuurlijk niet, dat de
soort niet aanwezig is, maar door het verzamelen van veel gegevens mag je verwachten op
den duur toch een tamelijk volledig beeld te kunnen ontwikkelen van de ecologische eisen
die een schimmel aan zijn groeiplaats stelt. Het verzamelen van groeiplaatsgegevens in het
veld is een activiteit waarvan we verwachten dat het in de komende jaren een steeds belangrijker plaats in het karteringsproject van de NMV gaat innemen.
4. Het sociale aspect van de NMV
De mycologie is een intellectuele uitdaging op velerlei gebied, of het nu herkennen, deter166
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mineren, aquarelleren of fotograferen van paddenstoelen betreft. Al deze activiteiten worden
op niveau beoefend, en de uitdaging bestaat uit het verbeteren hiervan. Dat kan natuurlijk
door je met een microscoop terug te trekken in een door boeken omsloten ruimte, maar dat is
al lang gebleken niet het meest effectief te zijn. Een excursie waarbij alle deelnemers alleen
maar in zichzelf gekeerd naar de grond lopen te staren en heimelijk hun verzameldoosjes
vullen is niet alleen uiterst ongezellig, maar ook niet erg leerzaam. En wie wil er nog naar
een werkweek als daar niet een pilsje gedronken kan worden? De NMV leden hebben dat
al lang geleden ontdekt, sterker nog, het is waarschijnlijk een belangrijke reden geweest om
de vereniging op te richten, en wat later de werkgroepen. Niet alleen de ledenaantallen van
natuurstudie-organisaties staan op een ongekend hoog niveau, maar ook de daar aanwezige
kennis. Gelukkig steunt een groot deel van de Nederlandse bevolking de natuurbescherming,
en gaat ook zelf graag even op pad in de natuur vlakbij of verderweg, en niet zelden in
excursieverband, al moet wel aangetekend worden, dat sommige bevolkingsgroepen daarbij
sterk ondervertegenwoordigd zijn. Natuurbeleving is in.
We hebben het hierboven al gehad over de noodzaak om het wetenschappelijke kader binnen de NMV op peil te houden. Dat laat onverlet, dat we ons realiseren dat veel mensen een
minder diepgaande, maar daarom niet minder oprechte belangstelling voor paddenstoelen
hebben. Bijna alle activiteiten van de NMV zijn altijd bedoeld voor alle leden, beginners,
gevorderden, fotografen, noem maar op. Dat aspect moet gekoesterd worden en mag zeker
niet verloren gaan, want de inbreng van al die verschillend gemotiveerden zorgt voor de zo
gewenste diversiteit en flexibiliteit van de vereniging. Of we de diversiteit nog willen vergroten door een groter publiek te bereiken is een reële vraag. Over de wenselijkheid hiervan
kunnen we na de jubileumexpositie misschien wat meer zeggen.
Het zal duidelijk zijn, de NMV heeft de toekomst, en is vast in staat om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. We wachten met spanning op de terugblik, in de Coolia van het volgende
eeuwfeest!
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Neef & nicht: De Pruikzwam (foto: Jeanne Vos) is nauw verwant met de Russula’s (foto: Nico
Dam), hoewel je dat aan hun vorm te zien niet direct zou zeggen. Dergelijke “onverwachte
verwantschappen” komen ter sprake in David Hibbett’s bijdrage aan deze jubileum-Coolia.
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Evolutie van vorm bij paddenstoelen
David S. Hibbett
Biology Dept., Clark University, Worcester, MA 01610, USA
dhibbett@clarku.edu
Hibbett, D.S. 2008. The evolution of shape of fungi. Coolia 51(4): 169–180.
The Dutch text below is a nearly integral translation of Hibbett (2007)*, to which we refer our
foreign readers.

Van de redactie

Toen we David Hibbett benaderden met het verzoek om een bijdrage voor deze jubileum-Coolia over
de gevolgen van de moleculaire taxonomie voor de systematiek van de paddenstoelen, bleek dat hij
net precies zo’n verhaal geschreven had voor publicatie in Mycological Research (Hibbett, 2007)*.
Dankzij toestemming van de uitgever, Elsevier, hebben we het nuttige met het aangename kunnen
verenigen, en zo volgt hieronder een vrijwel integrale vertaling van dat artikel. De gele kaders verduidelijken hopelijk enkele vaktermen (gemerkt met # in de tekst), we hebben verspreidingsgegevens
en illustraties toegevoegd, en aan het eind geven we een referentie naar een introductie moleculaire
taxonomie. Alle overige referenties zijn hier weggelaten; geïnteresseerden verwijzen we graag naar de
oorspronkelijke publicatie*.

D

it verhaal gaat over wat hier de Agaricomyceten genoemd zal worden. Agaricomyceten:
een groep paddenstoelvormende schimmels, die ruwweg overeenkomt met de basidio
myceten (steeltjeszwammen) met ongedeelde basidiën; ascomyceten horen er dus
niet bij, maar enkele trilzwammen toch weer wel. Het is, kortom, niet zo gemakkelijk om een
gemeenschappelijke noemer te vinden voor alle paddenstoelen die bij de Agaricomyceten
gerekend worden. Maar die gemeenschappelijke noemer bestaat wel: het is de noemer van
verwantschap, de plaats van de soorten in de stamboom van de fungi. De Agaricomyceten
vormen een ‘natuurlijke groep’: de soorten die er deel van uitmaken zijn meer verwant met
elkaar dan met paddenstoelen buiten de Agaricomyceten. De Agaricomyceten produceren
een diverse reeks van vruchtlichaamvormen, waaronder plaatjeszwammen (de ‘typische
paddenstoelen’), boleten, cantharellen, stinkzwammen, knotszwammen, polyporen, cyphelloïde vormen, valse truffels, knots- en koraalzwammen, nestzwammen, stuifzwammen en
andere, minder makkelijk te beschrijven soorten (zoals bijv. de Grote sponszwam (Sparassis
crispa)). De reconstructie van de evolutie van al deze verschillende vormen is generaties lang
een hoofddoelstelling van de paddenstoelensystematiek geweest.
Dit artikel poogt een beknopt overzicht te geven van ons huidige inzicht in de verwantschappen en de morfologische evolutie binnen de Agaricomyceten, en van de route waarlangs
dat inzicht tot stand is gekomen. Het is ongetwijfeld geen compleet verhaal, maar verschaft
hopelijk wel een overzicht van de huidige stand van kennis, en een indruk van de vragen die
nog openstaan.

* Original paper: D.S. Hibbett (2007): After the gold rush or before the flood? Evolutionary morphology of mushroom-forming fungi (Agaricomycetes) in the early 21st century. Mycological Research
111: 1001–1018. Copyright 2007 by Elsevier Science & Technology Journals. Reproduced with permission of Elsevier Science & Technology Journals in the format Journal via Copyright Clearance
Center.
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Het pre-moleculaire tijdperk
In de oorspronkelijke classificatie van 19e-eeuwse auteurs zoals Elias Fries en Christiaan
Hendrik Persoon was de vorm van de vruchtlichamen het centrale organiserende principe. De
indeling van Fries, zoals geïnterpreteerd door auteurs uit de 20e eeuw en voor zover relevant
voor de Agaricomyceten, bevat twee klassen die op grond van de aard van het hymenium
(inclusief hymenofoor#) onderscheiden werden: de Hymenomyceten, voor paddenstoelen
waarbij het hymenium gedurende de sporenvorming aan de buitenlucht is blootgesteld, en de
Gasteromyceten, die hun sporen intern vormen. De Hymenomyceten werden onderverdeeld
in twee ordes: de Agaricales voor alle paddenstoelen met lamellen, en de Aphyllophorales
voor de rest. Deze laatste groep werd dan weer verder onderverdeeld in zes families, op basis
van de vorm van het hymenium: Polyporaceae voor de gaatjeszwammen, Hydnaceae voor de
stekelzwammen, enzovoorts. Volgens dit beeld zouden classificatie (lees: verwantschap) en
morfologie (lees: uiterlijke vorm) dus innig met elkaar verbonden zijn, en de bijbehorende
terminologie (‘plaatjeszwammen’, ‘buikzwammen’, enz.) wordt tot op de dag van vandaag
gebezigd. Niettemin is de ontwikkeling van de moderne systematiek van de Agaricomyceten
een verhaal van de geleidelijke ontkoppeling van classificatie en morfologie, met de introductie van meer fundamentele kenmerken gebaseerd op anatomie, biochemie en, heel recent,
moleculaire genetica.
Dat het systeem van Fries kunstmatig was en geen feitelijk beeld van de natuurlijke verwantschappen gaf, was al lang voor de opkomst van de moleculaire systematiek bekend.
Al aan het begin van de vorige eeuw gebruikte Patouillard anatomische kenmerken om tot
een meer ‘natuurlijke’ indeling van de paddenstoelen te komen, en in de jaren 1950–1980
werden verschillende veelomvattende maar intuïtieve scenario’s voor de evolutie van de grotere paddenstoelen gepubliceerd. Eén van de meest invloedrijke daarvan is de evolutionaire
systematiek van de Agaricomyceten volgens de Leidse mycoloog Marinus Anton Donk,
die de Aphyllophorales in 23 families onderverdeelde. Vele daarvan (bijv. Thelephoraceae,
Hymenochaetaceae) waren gebaseerd op specifieke anatomische kenmerken, en bevatten
taxa# van sterk uiteenlopende vorm (die in het systeem van Fries dus in verschillende families
waren geplaatst). Deze groepen hebben de toets van de moderne moleculaire systematiek ook
grotendeels doorstaan. Niettemin omvatte ook Donk’s systeem (zoals hij zelf ook erkende)
nog verschillende restgroepen waarvan de verwantschappen onduidelijk waren. Van deze
groepen (bijv. Clavariaceae en Corticiaceae) is onder de loep van de moleculaire systematiek
niet veel overgebleven.
Complementair aan Donk’s behandeling van de Aphyllophorales staat Rolf Singer’s monumentale werk aan de Agaricales (“The Agaricales in modern taxonomy”; laatste editie uit
1986). Singer beschouwde de boleten, met buisjes in plaats van lamellen, als onderdeel van
de Agaricales, in afwijking van het systeem van Fries.
Hymenofoor & hymenium: Het hymenium is het sporenvormende weefsel, en bestaat
(bij de Agaricomyceten) voornamelijk uit sporenvormende cellen, de basidiën. De vorm
van het hymenium wordt bepaald door de vorm van het weefsel waar het hymenium op
zit, de zogenaamde hymenofoor (‘hymeniumdrager’): plaatjes, stekels, buisjes, enz. In de
rest van dit verhaal worden deze twee samengenomen, en ‘hymenium’ genoemd.
Taxon (mv. taxa): een eenheid uit de classificatie, zoals een soort, een variëteit, een familie, enz.
170
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Gasteromyceten, de buikzwammen, vormden een probleem apart voor de pre-moleculaire systematiek. Sommige taxa die tot de buikzwammen gerekend werden, zoals de
stinkzwammen en de nestzwammetjes, zijn zowel macro- als micromorfologisch dusdanig
uniek dat er met enkel morfologische kenmerken onmogelijk verwantschappen met andere
Agaricomyceten af te leiden zijn. Sommige andere buikzwammen, daarentegen, vertonen
overduidelijk kenmerken die ook bij sommige plaatjeszwammen of boleten voorkomen. Om
twee voorbeelden te noemen: Valse truffels uit het geslacht Zelleromyces (niet inlands) produceren melksap en hebben amyloïde, geornamenteerde sporen;
dat is een sterk bewijs voor verwantschap met Lactarius, de
melkzwammen. En Vezeltruffels uit het geslacht Rhizopogon
hebben exact hetzelfde type sporen als veel boleten, wat ook
al weer doet vermoeden dat deze twee morfologisch toch sterk
verschillende groepen onderling nauw verwant zijn. Lang is
ook gediscussieerd over de vraag welke richting de evolutie
dan genomen zou hebben. Hebben de plaatjeszwammen en
boleten buikzwammen als voorouders gehad, of stammen de Okergele vezeltruffels (Rhziopogon
buikzwammen juist af van de hymenomyceten? De molecu- luteolus), nauw verwant met bolelaire systematiek heeft die discussie in het voordeel van het ten. (Foto: Yvonne Dijkman)
laatstgenoemde scenario beslecht.
Deze discussie over ‘buikzwammen eerst’ of ‘buikzwammen laatst’ is slechts één van de
voorbeelden van debat tussen mycologen die op basis van dezelfde waarneembare kenmerken tot tegengestelde fylogenetische# conclusies kwamen. Een tweede voorbeeld betreft de
lentinoïde fungi, een groep houtafbrekende plaatjeszwammen uit onder andere de geslachten
Lentinus, Panus en Pleurotus. Deze soorten vertonen een aantal anatomische overeenkomsten met sommige Aphyllophorales, waaronder Polyporus-soorten, zoals bijvoorbeeld dikwandige skelet- en bindhyfen in het trama (het vlees van de paddenstoel). Dit leidde niet alleen tot discussie over de directe verwantschap tussen deze groepen, maar ook tot de vraag of
buisjes nu geëvolueerd zijn uit lamellen of andersom. Dergelijke controverses legden zowel
de kracht als de zwakheid van de toenmalige mycologische systematiek bloot. Aan de ene
kant vereiste herkenning van het evolutionaire belang van kenmerken van het hyfensysteem
nauwkeurige waarneming en een brede kennis van de hele mycologische diversiteit. Aan
de andere kant maakte het ontbreken van een objectieve, analytische benadering het vaak
onmogelijk om te kiezen tussen conflicterende fylogenieën. Mycologen behoorden helaas
niet tot de eersten die cladistische# methoden voor de systematiek omarmden, in tegenstelling tot sommige zoölogen en botanici, waardoor de kritische beoordeling van mogelijke
homologieën – de onafhankelijke ontwikkeling van gelijkaardige kenmerken – relatief lang
achterwege bleef. In afwezigheid van een dergelijk conceptueel kader werden fylogenetische
hypotheses door veel mycologen als zuiver theoretisch en zonder praktisch belang gezien.
Samenvattend kan gesteld worden dat de mycologische systematiek zich aan het eind
van de 20e eeuw in een overgangsfase naar een fylogenetisch systeem bevond. Remmende
Fylogenetisch: alles wat met de evolutie van een groep organismen te maken heeft.
Cladistiek: een methode van classificatie die gebaseerd is op verwantschap (in plaats van
op, bijvoorbeeld, morfologische overeenkomst).
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PCR: Polymerase Chain Reaction (polymerase kettingreactie). Een techniek om kleine
hoeveelheden DNA met hoge precisie te vermenigvuldigen, gebaseerd op het mechanisme
dat ook bij celdeling in levende wezens werkzaam is.
DNA sequencing: DNA is opgebouwd uit twee in elkaar gedraaide ketens van koolwaterstoffen: de ‘dubbele helix’. Iedere keten is opgebouwd uit een ‘ruggengraat’ van
suikers en fosfaatgroepen, waaraan ‘uitsteeksels’ zitten. Ieder ‘uitsteeksel’ is een basisch
molecuul, en er zijn slechts vier mogelijkheden voor, gecodeerd door de letters A, C, G
en T. De volgorde van deze basen in het DNA is de genetische code. Het bepalen van
die volgorde wordt ‘sequencing’ genoemd (een Engelse term, waarvoor we geen goed
Nederlands equivalent kennen).
factor hierbij was het gegeven dat veel mycologen fylogenetische hypothesen als niet objectief toetsbaar (en dus als onwetenschappelijk) beschouwden. Daarnaast werd de ‘oude’
classificatie van Fries weliswaar als grotendeels achterhaald beschouwd, maar deze oefende
niettemin, mogelijk vanwege de verlokking van de eenvoud, nog een grote invloed uit op
zowel de populaire als de wetenschappelijke literatuur. De ontwikkeling van moleculaire
methoden, die algemeen beschikbaar kwamen door technische ontwikkelingen zoals PCR#
en geautomatiseerde DNA sequencing# zou deze overgang echter aanzienlijk versnellen.
Goudkoorts: de eerste moleculaire studies
De anatomische studies uit het pre-moleculaire tijdperk resulteerden in een vloed aan gedetailleerde, expliciete en soms tegenstrijdige fylogenetische hypotheses. Het lag dan ook
voor de hand dat de eerste moleculaire studies, eind jaren ‘80/ begin ’90, zich richtten op
een aantal groepen waarin morfologisch totaal verschillende soorten toch verwant werden
geacht op basis van anatomische kenmerken. Vooral de gasteromyceten waren populair. Een
klassiek voorbeeld hiervan is het werk van Tom Bruns en medewerkers, die aantoonden dat
Rhizopogon inderdaad afstamt van Suillus, zoals enkele jaren eerder was voorspeld. In de
jaren daarna werd aangetoond dat ook de inktzwammen (Coprinus ss. lat.) truffelachtige
afstammelingen hebben (de secotioïde# genera Podaxis en Montagnea, die nooit in ons land
gevonden zijn), dat de Mozaïektruffel (Hydnangium) nauw verwant is aan de Fopzwammen
(Laccaria), en dat ook de Gele ringboleet (Suillus grevillei) een secotioïde verwant heeft
(Gastrosuillus; niet inlands).
De al eerder genoemde lentinoïde fungi behoorden ook tot de eerste doelwitten van de
moleculair systematici. Het bleek dat hierin vier verwantschapgroepen, zgn. clades#, onderscheiden kunnen worden. Lentinus ss. str. is nauw verwant met Polyporus arcularius
(Grootporiehoutzwam), Panus ss. str. met Albatrellus (Schapenbuisjeszwam e.a., (nog) niet
inlands), Neolentinus (o.a. de Dwarsliggerzwam, in onze Standaardlijst nog als Lentinus lepideus) met Gloeophyllum (o.a. de Korianderzwam, G. odoratum), en de Oesterzwammen
Secotioïd: een tussenvorm tussen bovengrondse groeiwijze, met normaal ontwikkelde
lamellen, en ondergrondse groeiwijze, zonder lamellen, of met lamellen die als het ware
in elkaar gefrommeld zijn, en zo een labyrinth-achtige structuur binnenin vormen.
Clade: Een groep met taxa die onderling meer verwant zijn dan met andere taxa buiten
de clade.
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Neef & nicht: De Fopzwammen (foto: Mans vd Burg) hebben ook ondergronds levende verwanten in de Mozïektruffels (foto: onbekend).
(Pleurotus) bleken echt in de Agaricales thuis te horen. Zo kwam de pre-moleculaire voorspelling dat sommige lentinoïde fungi met polyporen verwant zouden zijn dus uit, al waren
de details van de moleculaire fylogenie niet voorzien.
Al deze voorbeelden hadden betrekking op relatief kleine clades met een nadruk op individuele, en vanuit evolutionair perspectief recente, morfologische veranderingen. Ze toonden
aan dat het noodzakelijk was om het gebruikelijke kader van de grote taxonomische groepen
(Agaricales, Aphyllophorales, ...) te herzien, maar konden tegelijk niet het brede overzicht
over alle taxonomische groepen verschaffen die voor zo’n revisie nodig was.
De eerste fylogenetische studies waarin taxa uit het hele bereik van de Agaricomyceten
meegenomen werden stammen uit het eind van de jaren ’90. In eerste instantie betrof dat enkele tientallen tot enkele honderden taxa uit, nog steeds, slechts een beperkt aantal morfologische of ecologische groepen en werd, evenals in de eerder genoemde voorbeelden, uitsluitend van ribosomaal DNA (rDNA) gebruikgemaakt, afkomstig uit ofwel de mitochondriën
(mt-rDNA) ofwel de celkern (nucleus; n-rDNA). Hoewel de hiermee verkregen gegevens
het in het algemeen niet toelieten om de oudste, het verst in het verleden liggende vertakkingen van de mycologische stamboom op te lossen, resulteerden ze wel in verscheidene goed
gedefinieerde terminale clades, die vaak opgebouwd bleken uit soorten met sterk verschillende morfologie. Voorbeelden hiervan zijn de Grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta)
en de Blauwe korstzwam (Terana caerulea) die samen in een clade zitten; de ‘Hericiales’,
die naast de Pruikzwammen (Hericium) ook diverse korstzwammen, de Dennenmoorder
(Heterobasidion annosum) en de Oorlepelzwam (Auriscalpium vulgare) bevat; en de sterke
aanwijzingen voor een clade waarin een valse truffel (Gautieria monticola, niet inlands), de
resupinate (= korstvormige) stekelzwam Kavinia alboviridis (Koraalspoorstekelzwam), cantharelloïde vormen uit het geslacht Gomphus en koraalzwammen uit het geslacht Ramaria
verenigd zijn. Deze resultaten vormen de eerste aanzet voor een gedetailleerd (hoewel nog
fragmentarisch en incompleet) beeld van de veranderingen in vruchtlichaamvormen die zich
in de loop van de evolutie hebben voorgedaan.
Eén van de eerste moleculaire studies die op een combinatie van verschillende stukken
DNA gebaseerd was (in plaats van op één enkel stuk rDNA) richtte zich op de relatie tussen
de ‘oude’ families Agaricales, Aphyllophorales en Gasteromyceten. Deze analyse vond er
sterke aanwijzingen voor dat de typische morfologie van de Agaricales (plaatjeszwammen
Neef & nicht: De pas ook in Nederland gevonden Kroontjeskoraalzwam (foto: Gerrit Keizer)
is een naaste verwant van de bekende Dennenmoorder (foto: Maurice vd Molen).
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Significante ondersteuning: De reconstructie van een stamboom is bij schimmels gebaseerd op een model voor het verwachte verloop van de evolutie. (Anders dan bij planten
of zoogdieren zijn er nauwelijks fossiele resten van schimmels bewaard gebleven om
de evolutie op te kunnen reconstrueren.) Aan zo’n model kleven onzekerheden, en die
vertalen zich naar onzekerheden in de vertakkingen van de stamboom. Vertakkingen die
vrijwel zeker zijn opgetreden worden ‘significant ondersteund’ genoemd.
en boleten) in de evolutie minstens zes keer ontstaan is, volledig onafhankelijk van elkaar.
Buikzwammen zouden minimaal vier keer onafhankelijk ‘ontstaan’ zijn. Een ander opvallend resultaat was de nauwe verwantschap tussen stinkzwammen (o.a. Phallus), aardsterren
(o.a. Geastrum) en de Kogelwerper (Sphaerobolus stellatus), die samen gegroepeerd werden
in één clade die zelf weer nauw verwant bleek met een clade met Aphyllophorales, waaronder de Reuzenknotszwam (Clavariadelphus pistillaris) en de Rechte koraalzwam (Ramaria
stricta).
Aan het eind van de 20e eeuw waren zo’n 25 moleculair-genetische studies verricht
aan grotere of kleinere deelgroepen van de Agaricomyceten. Een synthese op hoofdlijnen
van al het beschikbare materiaal leidde tot een ‘voorlopig fylogenetisch kader’, waarin de
Agaricomyceten in acht grote clades werden onderverdeeld. Een taxonomische rang kregen deze clades nog niet (wel een informele naam, zoals “russuloïde clade”, “cantharelloïde
clade”, enz.), vanwege het voorlopige karakter van de classificatie. Sommige van de voorgestelde clades werden statistisch niet significant ondersteund#, en ook waren er taxa, zoals
de Geelbruine plaatjeshoutzwam (Gloeophyllum sepiarium), die in geen van de acht clades
in te passen waren. Wel bleek overtuigend dat de globale morfologie van de vruchtlichamen,
het centrale principe van de klassieke indeling van Fries, onbruikbaar was voor het bepalen
van verwantschappen: ieder van de acht grote clades bevatte vertegenwoordigers van gemiddeld bijna zes verschillende vormgroepen (plaatjeszwammen, knotszwammen, korstzwammen, ...), die in het systeem van Fries in allemaal verschillende families of zelfs ordes waren
geplaatst.
Recente moleculaire studies – 1: de grote takken van de zwamstamboom
Twee trends voeren de boventoon in de Agaricomycetensystematiek van het begin van de
huidige eeuw: een drastische toename van het aantal onderzochte soorten (meestal op basis
van rDNA), en een toename in het aantal zgn. multi-locus studies, waarin naar verschillende
stukken DNA tegelijk gekeken wordt. In die multi-locus studies wordt rDNA (dat zelf niet bij
de productie van eiwitten betrokken is) vaak gecombineerd met genen die wel voor eiwitten
coderen, zoals RNA-polymerase en ATP-synthetase. Het gecombineerde resultaat van deze
inspanningen is een robuuste, gedetailleerde reconstructie van de grote lijnen van de stamboom van de Agaricomyceten. Deze wordt inmiddels ook gebruikt bij de constructie van de
hoofdlijnen van een stamboom voor alle fungi, door een groot samenwerkingsverband van
mycologen, het AFTOL consortium (Assembling the Fungal Tree Of Life; zie http://www.
clarku.edu/faculty/dhibbett/aftol/aftol.htm). In de rest van dit verhaal zijn de namen van de
ordes die van de AFTOL classificatie.
Eén van de belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de ontdekking van verschillende nieuwe clades naast de acht die hierboven al genoemd zijn. Bovendien werden ook
de heterobasidiomyceten bij de analyses betrokken, en dat leidde tot een nieuwe orde binnen
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Neef & nicht: Cantharellen tellen Waaszwammen (Tulasnella) onder hun naaste familieleden. (foto’s: Nico Dam)
de Agaricomyceten, de Sebacinales, waarin korstvormige en koraalvormige taxa zitten naast
incrusterende vormen zoals Sebacina incrustans (Kruipend waskorstje). De ontdekking van
deze nieuwe clades kwam grotendeels voor rekening van het sterk toegenomen aantal bij de
analyses betrokken taxa.
Voor het ontrafelen van de dieper gelegen vertakkingen van de zwamstamboom, die de
relaties tussen bovengenoemde clades onderling betreffen, is het gebruik van alleen rDNA
niet toereikend. Nieuwe inzichten omtrent deze diepere vertakkingen volgen uit het vorig
jaar gepubliceerde werk van Brandon Matheny en medewerkers, gebaseerd op een combinatie van drie stukken rDNA en twee eiwit-coderende genen. Op grond van hun analyse
concluderen zij dat de Agaricomyceten inderdaad een monofyletische groep# zijn, waartoe
ook de Sebacinales (zie hierboven) en de Auriculariales (met onder meer het Judasoor,
Hirneola auricula-judae) behoren, beide met gelatineuze vruchtlichamen die traditioneel
tot de heterobasidiomyceten gerekend werden. Andere ‘hetero’s’ die tot de Agaricomyceten
gerekend moeten worden zijn de Tulasnellaceae en de Ceratobasidiaceae, die beide tot de
directe verwantschap van de Cantharellaceae lijken te behoren. De Dacrymycetales (met
onder andere de Oranje druppelzwam (Dacrymyces stillatus) en het Geel hoorntje (Calocera
cornea)) en de Tremellales (waaronder de Gele trilzwam, Tremella mesenterica), met eveneens gelatineuze vruchtlichamen, behoren echter niet tot de Agaricomyceten. Zowel de ‘homobasidiomyceten’ als de ‘heterobasidiomyceten’ zijn dus geen monofyletische groepen, en
die namen zouden eigenlijk dus alleen als beschrijvende termen gebruikt moeten worden, net
zoals ‘gasteromyceten’ en ‘hymenomyceten’.
Samenvattend staat er nu een beeld waarin de Agaricomyceten in minstens 14 onafhankelijke clades onderverdeeld kunnen worden. Drie daarvan bestaan uitsluitend uit resupinate
vormen (Atheliales, Corticiales, Trechisporales), twee uit uitsluitend heterobasidiomyceten (Auriculariales, Sebacinales), en één bevat zowel homo- als heterobasidiomyceten
(Cantharellales). De overige acht clades bevatten uitsluitend homobasidiomyceten en de
overgrote meerderheid van de schimmels die opvallende paddenstoelen vormen, maar er
zitten ook onopvallende vormen bij. Eén van deze acht is de Gloeophyllales, die het voorheen ongeklassificeerde Gloeophyllum bevat, samen met enkele agaricoïde genera en enkele
resupinate vormen.
Recente moleculaire studies – 2: De fijnvertakte twijgen van de zwamstamboom
Hoewel het aantal brede studies, zoals hierboven beschreven, tot nu toe vrij beperkt is
gebleven, zijn er de afgelopen jaren talrijke moleculaire analyses verricht van goed afgeMonofyletische groep: een clade, d.w.z. een groep waarin alle afstammelingen van een
gemeenschappelijke voorouder zitten, niet meer en niet minder.
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bakende kleinere groepen. Die laatste hebben sterk bijgedragen aan het ontrafelen van de
details in de terminale clades van de stamboom, waardoor het inmiddels mogelijk is om een
tamelijk gedetailleerd overzicht te geven van de morfologische variatie binnen de natuurlijke verwantschapgroepen. In tabel 1 (zie losse bijlage) staat een overzicht van de typen
vruchtlichamen die voorkomen in de 14 hoofdgroepen (‘ordes’) die de AFTOL classificatie
in de Agaricomyceten (ca. 9400 soorten, volgens de 9e Dictionary of Fungi) onderscheidt.
Voor dit overzicht zijn de paddenstoelen over zeven basisvormen verdeeld: hoed-en-steel,
hoed-zonder-steel, resupinaat, knotsvormig (onvertakt), koraalvormig (vertakt), cyphelloid
(hoedjes zonder steel en lamellen), en gasteroïd (buikzwammen). De vormen met hoed en
de resupinate vormen zijn nog onderverdeeld in subgroepen, gebaseerd op de vorm van het
hymenium, en in de gasteroïde vormen worden bovengrondse en ondergrondse vormen apart
genomen. Dit leidt tot een totaal van 19 verschillende vormgroepen. In dit schema blijken de
Agaricales, Polyporales, Russulales en Phallomycetidae de meest vormenrijke clades te zijn,
met respectievelijk 15, 13, 12 en 11 verschillende vruchtlichaamvormen. Het meest uniform
zijn de Atheliales en de Corticiales, waarin eigenlijk alleen maar resupinate vormen met een
min of meer glad hymenium voorkomen. Een aantal groepen uit Tabel 1, waarin interessante
en ten dele verrassende patronen van morfologische evolutie voor bleken te komen, worden
hieronder nader toegelicht.
Agaricales
Dit is de grootste clade in de Agaricomyceten, en waarschijnlijk de meest bestudeerde. De
Agaricales worden gedomineerd door paddenstoelen met lamellen, maar vrijwel alle andere
vormen komen er ook in voor. Hieronder wordt vooral op de gasteroïde, de koraalvormige,
de cyphelloïde en de mariene vormen van de Agaricales ingegaan.
Gasteroïde Agaricales – Het buikzwamachtige type vruchtlichaam is in de loop van
de evolutie herhaaldelijk ontstaan bij zowel de saprotroof levende als de ectomycorrhiza
vormende Agaricales. Eind jaren ’90 was al aangetoond dat stuifzwammen uit de geslachten
Calvatia, Lycoperdon en Tulostoma nauw verwant zijn aan ‘typische’ Agaricales, waaronder
taxa uit de Lepiota-groep (Parasolzwammen). Recenter werk heeft laten zien dat ook vele
andere stuifzwammen, uit genera zoals Bovista, Mycenastrum en Vascellum (en natuurlijk
ook nog andere genera, die niet in ons land voorkomen) ook tot de Agaricales gerekend
moeten worden. Ook de Nestzwammetjes (Cyathus en Crucibulum) delen dit lot: ze blijken
nauw verwant met de Korrelhoeden (Cystoderma) te zijn.
Ook in de ectomycorrhizavormende Agaricales zijn regelmatig gasteroïde vormen ge
ëvolueerd. In bijv. de Cortinariaceae (Gordijnzwam-familie ) zijn verschillende stadia te
zien: typische plaatjeszwammen met vergankelijk velum en actief afgeworpen sporen (bijv.
Gordijnzwammen (Cortinarius) en Vaalhoeden (Hebeloma)); nog steeds agaricoïde vormen met stevig, persistent velum; bovengrondse maar secotioïde vormen met een volledig
ingekapseld en sterk geplooid hymenium, waarin ook de actieve sporenafworp verloren is
gegaan; en ten slotte ondergrondse, volledig gesloten valse truffels (zoals de Zijdetruffels
(Hymenogaster)). Niettemin, hoewel deze reeks een geleidelijke evolutionaire overgang suggereert, komt dat in de tot nu toe gereconstrueerde stambomen vrijwel nooit tot uitdrukking.
Dat zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat de verwachte intermediaire taxa inmiddels
uitgestorven of gewoon nog nooit verzameld zijn. Andere ectomycorrhizavormende clades
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in de Agaricales waartoe ook buikzwammen behoren, zijn de Amanitaceae en de Laccariaclade, waarin naast de Fopzwammen ook de Mozaïektruffels zitten.
Maar het kan ook anders. Gastrocybe is een geslacht van kleine plaatjeszwammen waarvan de hoed bij rijpheid vervloeit. Het is verwant aan de Breeksteeltjes (Conocybe), en mogelijk zou het om een secotioïde vorm daarvan gaan. Recent onderzoek doet echter vermoeden
dat het verslijmen van de hoed het gevolg van een bacterie-infectie is: Gastrocybe is ziek,
niet secotioïd!
Koraalvormige Agaricales – Deze vormen komen slechts zelden voor. De Amerikaanse

mycoloog E.J.H. Corner veronderstelde dat de koraalachtige vormen de meest primitieve
basidiomyceten zouden zijn, maar het recente moleculaire onderzoek toont aan dat het in
feite om relatief recente ontwikkelingsvormen gaat. Binnen de Agaricales kunnen minimaal
twee groepen van koraalvormige taxa onderscheiden worden (in het Nederlands heten die
bijna allemaal ‘Knotszwam’): i) Typhula en Macrotyphula, met slanke en in principe nietvertakte knots- of draadvormige vruchtlichamen, die nauw verwant blijken te zijn aan ongesteelde plaatjeszwammen uit de geslachten Phyllotopsis en Pleurocybella; mogelijk hoort
ook Pterula hierbij; en ii) Clavaria en Clavulinopsis, met relatief robuuste, al of niet vertakte
vruchtlichamen, die nauw verwant blijken te zijn aan een wasplaatachtige plaatjeszwam uit
het geslacht Camarophyllopsis. Aangezien er van de koraal- en knotsvormige Agaricomyceten
nog maar weinig soorten moleculair onderzocht zijn, is het te verwachten dat hier nog wel
nieuwe inzichten op zullen duiken.
Cyphelloïde en mariene Agaricales – Her en der komen in de Agaricales zogenaam-

de cyphelloïde vormen voor: soorten met kleine, kom- of buisvormige vruchtlichamen
zonder lamellen, zoals Zweephaarschijfjes (Flagelloscypha, met kleurloze sporen) en het
Medusaschijfje (Pellidiscus pallidus, met geelbruine sporen). Van deze cyphelloïde vormen
werd al langere tijd vermoed dat het om gereduceerde vormen van plaatjeszwammen zou
gaan, en die zienswijze is door moleculaire analyses bevestigd. Hoewel er op dit moment nog
slechts een heel beperkt aantal cyphelloïde vormen moleculair geanalyseerd is (ongeveer 5%
van de geschatte 400–500 wereldwijd voorkomende soorten), lijkt het er nu al sterk op dat de
cyphelloïde vruchtlichaamvorm minimaal tien keer in de evolutie ontstaan is, steeds binnen
clades met saprotroof levende soorten.
Merkwaardig als cyphelloïde paddenstoelen al wezen mogen, hun naaste verwanten
zijn nog vreemder. Er zijn sterke aanwijzingen voor een clade die zowel de houtbewonende
cyphelloïde soorten Henningsomyces candidus (Wit gaffelhaarbuisje) en Merismodes anomala (Breedsporig hangkommetje) als de in periodiek door zeewater overstroomde mangrovebossen levende soorten Calathella mangrovei en Halocyphina villosa, als de grotendeels
‘zeewaardige’, op drijfhout groeiende gasteromyceet Nia vibrissea bevat. Deze veelvorNeef & nicht: De Biefstukzwam blijkt evolutionair dicht bij het Waaiertje te staan. (foto’s:
Maurice vd Molen)
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Neef & nicht: Het Fluweelpootje (foto: Mans vd Burg) blijkt, hoe kan het ook anders, nauw
verwant te zijn aan de Donzige korstzwam (foto: Marinus Wassink).
mige groep is op haar beurt dan weer nauw verwant met een clade waar ook het Waaiertje
(Schizophyllum commune) en de Biefstukzwam (Fistulina hepatica) deel van uitmaken.
Deze twee laatstgenoemde soorten vormen inderdaad merkwaardige vruchtlichamen: het
Waaiertje met overlangs gespleten lamellen, en de Biefstukzwam die onderop z’n hoed een
groot aantal individuele buisjes herbergt, die allemaal los van elkaar hangen. Gezien hun verwantschap met cyphelloïde vormen lijkt het mogelijk dat de vruchtlichamen van Waaiertje
en Biefstukzwam in feite als clusters van individuele cyphelloïde vruchtlichamen gezien
moeten worden.
Zulke veelvormigheid komt ook in andere groepen voor. Er is een oppervlakkig op Nia
vibrissea gelijkende soort, Mycaureola dilsae, een minuscule buikzwam die ook in kustwateren leeft maar daar parasiteert op algen. Die blijkt helemaal niet aan Nia verwant te
zijn, maar te behoren tot een clade waarin ook het Fluweelpootje (Flammulina velutipes),
de Knolvoethoningzwam (Armillaria lutea) en de Donzige korstzwam (Cylindrobasidium
laeve) zitten.
Russulales
In de klassieke indeling kwamen op verschillende plaatsen soorten of genera voor met de
combinatie van amyloïde sporen en met hyfen en/of cystiden met olie-achtige, in sulfovanilline vaak donker kleurende inhoud. Verwantschap van al dergelijke taxa werd al langere
tijd gesuggereerd, en deze suggestie is door meerdere recente moleculaire analyses bevestigd. Het gaat dan om buisjeszwammen (o.a. de Dennenmoorder, Heterobasidion annosum),
stekelzwammen (o.a. de Oorlepelzwam en de Pruikzwammen), plaatjeszwammen (waaronder natuurlijk Russula en Lactarius, maar ook de Bruine anijszwam (Lentinellus cochleatus)),
koraalzwammen (de recent ook in Nederland gevonden Kroontjesknotszwam (Artomyces
pyxidatus)) en korstzwammen (o.a. de genera Stereum en Peniophora). Bovendien ziet
het er naar uit dat Russula en Lactarius zelf ontstaan zijn uit de qua vorm veel simpeler
Oliecelkorstzwammen (Gloeocystidiellum). Morfologische tussenvormen zijn helaas niet
bekend. Wel zijn er uit de Russula-familie enkele pleurotoïde taxa bekend, maar dat zijn
hoogstwaarschijnlijk uit gesteelde plaatjeszwammen afgeleide vormen, evenals de secotioïde
vormen uit die familie.
Phallomycetidae
Eén van de morfologisch meest gevarieerde clades in de Agaricomyceten is ongetwijfeld
wat nu de Phallomycetidae genoemd wordt. Hierin zitten onder andere de stinkzwammen en
verwanten, maar ook valse truffels, aardsterren en meer cantharelachtige vormen uit bijv. het
geslacht Gomphus. Niet alleen de vorm maar ook de leefwijze van de soorten uit deze clade vertoont veel variatie. Overgangen van bovengrondse naar ondergrondse vormen (valse
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truffels) lijken meerdere malen in de evolutie van de Phallomycetidae te zijn voorgekomen,
evenals wisselingen tussen saprotrofe en mycorrhizavormende leefwijze. De bovengrondse
stinkzwammen zelf (Phallales, waaronder bijv. de Grote stinkzwam (Phallus impudicus) en
de Inktviszwam (Clathrus archeri)) vinden hun plaats temidden van verschillende ondergronds levende valse truffels. In feite vormen ze het enige goed onderbouwde voorbeeld van
de evolutie van bovengrondse vruchtlichamen uit volledig ondergronds levende voorouders.
Die ontwikkeling heeft bovendien tot enkele van de meest bizarre vormen van paddenstoelen
geleid. Vaak ster- of kooivormig, met fel rode of gele pigmenten en met een sterk geurende
verslijmde sporenmassa (gleba), een diversificatie die blijkbaar gedreven is door selectie op
sporenverspreiding door insecten. Hier worden de echte ‘bloemen’ onder de paddenstoelen
gevonden.
De meeste ondergronds
levende Phallomycetidae vormen ectomycorrhiza, evenals
de ondergrondse Agaricales,
Boletales en Russulales. Dit
wekt de suggestie dat de
ectomycorrhizavormende
leefwijze de ontwikkeling
van truffelachtige vruchtlichamen in de hand werkt. Of
dit inderdaad een trend is of
alleen maar een samenloop
van omstandigheden staat
nog ter discussie. Feit is wel
dat er in de Phallomycetidae
ook truffelachtige vormen
voorkomen die vrijwel zeker Traliestinkzwammen (Clathrus ruber), bloemen onder de
saprotroof leven.
paddenstoelen. (foto: Henk Huijser)
Conclusie en vooruitzichten
Fylogenetische analyse van DNA-sequenties heeft tot nu toe 14 hoofdtakken (‘ordes’) in de
stamboom van de Agaricomyceten aan het licht gebracht. De relaties tussen deze groepen
worden langzaamaan duidelijk, vooral vanwege multi-locus studies waarin meerdere stukken
DNA gelijktijdig geanalyseerd worden. Dankzij verschillende recente studies waarbij vooral
veel taxa uit geselecteerde, morfologisch of ecologisch gedefinieerde groepen werden betrokken, is ook met het invullen van de fijnere en recentere vertakkingen van de zwamstamboom
een goed begin gemaakt. Hoewel dit alles inmiddels tot een tamelijk gedetailleerd beeld van
de verdeling van de vruchtlichaamvormen over de stamboom van de Agaricomyceten heeft
geleid (Tabel 1, losse bijlage), is dat beeld nog steeds gebaseerd op slechts een fractie van het
aantal bekende soorten. De grootste op papier gepubliceerde stamboom van Agaricomyceten
omvat ‘slechts’ 877 taxa. De grootste op het web te vinden boom omvat er ongeveer 1900,
maar ook dat is slechts ongeveer 10% van het aantal taxa in de groep als geheel.
Hoewel uitbreiding van het aantal soorten in de DNA-databanken en de reconstructie van
een min of meer volledige Agaricomycetenstamboom de komende jaren dus top-prioriteit
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zou moeten hebben, levert het invullen van de fijnste vertakkingen van de stamboom op
zichzelf geen nieuwe inzichten ten aanzien van het verloop van de morfologische evolutie
op. In de afzienbare toekomst zou de grootste vooruitgang in dit aspect wel eens een resultaat
kunnen worden van onderzoek naar de genetische basis van morfologische veranderingen
(‘evolutionaire ontwikkelingsbiologie’), en van vergelijkende fylogenetische analyses, die
het mogelijk moeten maken om hypotheses over het verloop van de evolutie statistisch te
toetsen aan de hand van beschikbare, op DNA gebaseerde stambomen.
De schaarste aan onderzoek naar de genetische basis van morfologische variatie bij
Agaricomyceten is eigenlijk wel wat verrassend, gegeven het feit dat de ontwikkeling van
vruchtlichamen al lange tijd als een bron van belangrijke taxonomische kenmerken wordt
gezien. Nu er voor verschillende groepen fungi robuuste, op DNA gebaseerde stambomen
bekend zijn, zouden de rollen omgedraaid kunnen worden: de taxonomie zou gebruikt kunnen worden om de evolutie van de morfologie te begrijpen. Van deze aanpak zijn nog niet
veel voorbeelden. Eén van de eerste publicaties hieromtrent betrof de ontwikkeling van
plaatjeszwammen in het geslacht Lentinus uit polyporoïde voorouders, een richting van de
evolutie die met behulp van DNA-sequenties aangetoond was. De transformatie van een
buisjesvormig naar een lamelvormig hymenium werd verklaard uit een sterke vertraging
van de ontwikkeling van tangentiële elementen in het hymenium gedurende de ontwikkeling van de vruchtlichamen, waardoor effectief alleen de radiële elementen (de lamellen)
overbleven.
Soorten waarvan de vruchtlichamen qua vorm een grote plasticiteit kunnen vertonen als
functie van de condities waaronder ze opgroeien, kunnen ook een bron van nieuwe inzichten
in de ontwikkeling van morfologie zijn. Van de Dwarsliggerzwam, bijvoorbeeld, is bekend
dat hij gewei-achtige steriele structuren vormt als hij in het donker opgroeit, bijvoorbeeld
op stutbalken in mijngangen. Dergelijke vormen zouden afgedaan kunnen worden als afwijkingen, zonder verdere evolutionaire betekenis. Er zijn echter andere taaiplaten waarvan
de primordia morfologisch sterk op zulke ‘afwijkingen’ gelijken, en het is niet zomaar uit te
sluiten dat in beide gevallen hetzelfde genetische mechanisme werkzaam is. Een ander voorbeeld is dat van de Bruine anijszwam, uit de Russulales. Hiervan is tientallen jaren geleden
al aangetoond dat hij koraalachtige vruchtlichamen produceert als hij bij lage temperaturen
fructificeert. Ook dit zou als een betekenisloze afwijking beschouwd kunnen worden, ware
het niet dat uit (onder andere) DNA-analyse is gebleken dat de Bruine anijszwam nauw
verwant is aan de Kroontjesknotszwam. De koraalvorm van de Bruine anijszwam lijkt sterk
op de typische vorm van de Kroontjesknotszwam, en dat suggereert dat het mechanisme dat
alleen bij lage temperatuur actief wordt bij L. cochleatus ook betrokken is bij de bij ‘normale’
temperatuur fructificerende A. pyxidatus, en mogelijk bij de transformatie tussen vormen met
lamellen en koraalachtige vormen binnen de Russulales als geheel.
De afgelopen 15 jaar heeft met recht een soort ‘goudkoorts’ laten zien, volgend op de ont
wikkeling van efficiënte methoden voor moleculaire systematiek. De hierboven geschetste
uitdagingen bergen de belofte in zich om de komende 15 jaar weer minstens zo interessant
te maken.

[Vertaling: Nico Dam]

Achtergrond
Kuyper, Th.W. 2002. Morfologie, microscoop, moleculen: wat gebeurt er met de taxonomie van de
Agaricales. Coolia 45: 121–132.

180

Hibbett.indd 180

3-9-2008 22:47:18

Bescherming en kartering van macrofungi in
Europa
de ontwikkelingen van de afgelopen

10

jaar

Claudia Perini1, Anders Dahlberg2 & André Fraiture3
European Council for the Conservation of Fungi (ECCF)
1

University of Siena, Department of Environmental Sciences, via P.A. Mattioli 4,
I-53100 Siena, Italy; e-mail: perini@unisi.it
2

3

ArtDatabanken, SLU, Swedish Species Information Centre, P.O. Box 7007,
SE-750 07 Uppsala, Sweden; e-mail: anders.dahlberg@artdata.slu.se

National Botanic Garden of Belgium, Domein van Bouchout, B-1860 Meise, Belgium;
e-mail: fraiture@br.fgov.be

Perini, C., Dahlberg, A. & Fraiture, A. 2008. Conservation and mapping of macrofungi in Europe – Advancement during the last decade. Coolia 51(4): 181–195.
Progress in conservation and mapping of macrofungi in Europe during the last decade, by mycologists within the European Council for the Conservation of Fungi (ECCF), are reported. The proposal
of ECCF to include 33 macrofungi in the Bern Convention is commented upon. In 2007, the ECCF
compiled a review of fungal conservation in Europe for the Council of Europe. The successful mapping
project of 50 macrofungi, at the European scale, is presented. The plans and prospects for a European
red-listing of macrofungi are outlined. Finally, some views of present and future challenges for fungal
conservation are discussed. [The original paper, in English, can be found on the NMV website.]

B

escherming van biodiversiteit is sinds de Conventie van Rio in 1992 (die ook wel
als de ‘Biodiversity Convention’ bekend staat) steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda komen te staan. Een groot aantal initiatieven, zowel globaal als
lokaal, is in gang gezet, allemaal met als doel om de geconstateerde afname aan biodiversiteit
in 2010 op z’n minst gereduceerd of, waar het de Europese Unie (EU) aangaat, zelfs gestopt
te hebben. De bewustwording van het belang van biodiversiteit bij zowel publiek als politiek
is in de afgelopen jaren dus zonder meer sterk toegenomen.
Maar hoe zit dat specifiek met de paddenstoelen? Is men zich inderdaad ook meer gaan
interesseren voor paddenstoelen, en voor de beschermenswaardigheid ervan? Worden paddenstoelen inderdaad steeds meer betrokken bij beschermingsmaatregelen, en weten we eigenlijk al goed hoe we ze überhaupt zouden moeten beschermen? Dergelijke vragen komen
in deze bijdrage aan de orde. We willen proberen een samenvatting te geven van de ontwikkelingen sinds ‘Rio’, met de nadruk op paddenstoelen.
ECCF
In een aantal Europese landen trok de afname van populaties van sommige soorten paddenstoelen al in de jaren ’80 de nodige aandacht, met name in Duitsland, Nederland, TsjechoSlowakije en Zweden (zie o.a. Arnolds, 1988). De rapporten over die achteruitgang richtten de
aandacht van Europese mycologen op de potentiële oorzaken ervan: luchtverontreiniging en
het veranderende gebruik van bos en bouwland, inclusief bemesting en intensief gebruik van
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Verklarende begrippenlijst
We komen er niet omheen dat natuurbescherming een zaak van politiek en beleidsmakers is.
Een deel van het daarbijbehorende jargon komt ook in dit verhaal terug. In dit kader geven
we een korte begrippenlijst – Redactie.
Biodiversity Convention — Officieel: Convention on Biological Diversity. Een internationaal verdrag, aangenomen tijdens de als “Earth Summit” bekend staande topconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Het verdrag legde voor de eerste keer bij wet vast
dat bescherming van biodiversiteit een gemeenschappelijke zorg van heel de mensheid is.
De drie hoofddoelstellingen van het verdrag zijn 1) bescherming van de biodiversiteit; 2)
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en 3) eerlijke en evenredige verdeling van
alle voordelen die uit natuurlijke genetische bronnen geput kunnen worden.
Conventie van Bern — een internationaal verdrag inzake het behoud van in het wild
voorkomende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende grensoverschrijdende natuurlijke leefmilieus (habitats) in Europa. Zie ook Habitatrichtlijn.
Conventie van Rio — zie Biodiversity Convention.
ECCF — European Council for the Conservation of Fungi. Samenwerkingsverband
van Europese mycologen, opgericht in 1985, met als doel de bescherming van paddenstoelen te bevorderen.
EMA — European Mycological Association (Europese Mycologische Vereniging).
Opgericht in 2003, met doelstellingen die vergelijkbaar zijn aan die van de NMV, maar dan
op Europees niveau.
Habitatrichtlijn — Een richtlijn van de Europese Unie waarin wordt aangegeven
welke soorten (voor de vogels is er een aparte Vogelrichtlijn) en leefgebieden door de lidstaten beschermd moeten worden. Soorten uit de Conventie van Bern zijn automatisch in
de Habitatrichtlijn opgenomen. In Nederland zijn de Vogel- en Habitatrichtlijn maatgevend
voor de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.
IUCN — International Union for the Conservation of Nature (Internationale Natuur
beschermingsvereniging), ook wel World Conservation Union genoemd. Opgericht in
1948, en nu de grootste wereldwijd opererende natuurbeschermingsorganisatie. Er is een
Nederlandse tak: zie http://www.iucn.nl/ .
Raad van Europa — Opgericht in 1949, met inmiddels leden uit 47 Europese landen.
Doel van de Raad is het bevorderen van de Europese eenheid, met speciale aandacht voor
democratie, het principe van de rechtsstaat en mensenrechten. Niet te verwarren met de
Europese Raad (een Europese topontmoeting).
graslanden, en eutrofiëring (‘vermesting’) door stikstofdepositie als direct gevolg van menselijke activiteiten (landbouw, met name); zie Pegler et al. (1993) en Moore et al. (2001).
Vergeleken met de situatie bij bijvoorbeeld vogels, zoogdieren en planten stonden (en
staan) kennis en waardering van paddenstoelen nog op een relatief laag niveau. Niettemin is
onze kennis van taxonomie, verspreiding, ecologie en mate van bedreiging van de Europese
macrofungi enorm toegenomen sinds de Conventie van Rio uit 1992. Daardoor is het nu
beslist mogelijk om paddenstoelen, die uiteindelijk een significante component van de totale
biodiversiteit uitmaken, op waarde te schatten en mee te nemen in (Europese of nationale)
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programma’s die tot doel hebben de biodiversiteit als geheel te beschermen. Paddenstoelen
worden inmiddels niet meer gezien als een obscure subset van de “lagere planten”, maar ze
worden, ook in het beleid, erkend als een zelfstandig koninkrijk van buitengewone verscheidenheid. In de meeste Europese landen (31) is inmiddels een Rode Lijst van paddenstoelen
geproduceerd (op de criteria daarvoor komen we verderop nog terug), en op dit moment
zijn er meer dan 5500 soorten macrofungi die in tenminste één Europees land als bedreigd
worden beschouwd en op de nationale Rode Lijst staan.
Als gevolg van de ernstige bezorgdheid over de achteruitgang van paddenstoelen zoals
die in de jaren ’80 werd geconstateerd, werd in 1985 tijdens het 9e Europese Mycologische
Congres (EMC) in Oslo de “Europese Raad voor de Bescherming van Fungi” opgericht: de
ECCF (European Council for the Conservation of Fungi). Doel van de ECCF was het onder de
aandacht brengen van de beschermenswaardigheid van paddenstoelen en het stimuleren van
beschermende maatregelen. Ze begon daarmee door het opzetten van een Europees netwerk
van in paddenstoelenbescherming geïnteresseerde mycologen en door er bij politici voor te
lobbyen om paddenstoelen, samen met andere organismen, mee te nemen in de besluitvorming rond maatregelen voor natuurbescherming (Senn-Irlet, 2005). De ECCF is inmiddels
uitgegroeid tot een goed ontwikkeld netwerk van ongeveer 80 actieve mycologen uit vrijwel
ieder land van het Europese continent. Ze werkt volledig op vrijwillige basis. Ieder Europees
land is gevraagd om minstens één mycoloog af te vaardigen naar de ECCF, maar plaatsvervangende en corresponderende leden zijn ook welkom. Bovendien zijn er sympathisanten
van buiten Europa die ook hun ervaring inbrengen, bijvoorbeeld tijdens de vergaderingen die
de ECCF ongeveer om de drie jaar organiseert. De groeiende interesse voor de bescherming
van de mycologische biodiversiteit kan onder andere worden afgeleid uit het toenemend
aantal deelnemers aan de open vergaderingen van de ECCF, die, om praktische redenen, vaak
zijn ingebed in het programma van de Europese Mycologische Congressen.
De ECCF vervult de rol van belangrijkste Europese forum voor discussie over en ontwikkeling van initiatieven voor paddenstoelenbescherming. Daarnaast probeert ze ook om
het belang van paddenstoelen onder de aandacht te brengen bij politici en beleidsmakers
op Europees niveau, en om projecten voor kartering en geïntegreerde Rode Lijsten van de
grond te krijgen. De stand van zaken is gedocumenteerd in 14 nieuwsbrieven, verscheidene
rapporten, drie Proceedings (Jansen & Ławrynowicz, 1991; Arnolds & Kreisel, 1991; Perini,
1998) en twee boeken (Pegler et al., 1993; Moore et al., 2001). Bovendien is de ECCF sinds
2003 belast met de portefeuille “Bescherming” binnen de Europese Mycologische Vereniging
(EMA – European Mycological Association; zie http://www.euromould.org/home.htm), en is
ze actief in de WereldNatuurbeschermingsOrganisatie (IUCN – International Union for the
Conservation of Nature) en binnen het netwerk van “Planta Europa”. En uiteraard heeft ze
een eigen webstek: http://www.wsl.ch/eccf/welcome-en.ehtml .
Maatregelen voor paddenstoelenbescherming
Nationale Rode Lijsten voor paddenstoelen
Begin jaren ’80 verschenen de eerste Rode Lijsten voor paddenstoelen, gedreven door de
al genoemde constatering van bedreiging en achteruitgang van sommige soorten. De eerste
Rode Lijst stamt uit 1982, uit de voormalige DDR (Benkert, 1982), en tien jaar later waren
er in 11 Europese landen Rode Lijsten gepubliceerd. Op dit moment, in 2008, zijn er van
31 Europese landen nationale Rode Lijsten beschikbaar of komen ze beschikbaar op korte
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Jaar
2008
2007
2006

2005

2004
2001
2000
1999
1998
1996

1992
1989
1988

Officiële Nationale Rode Lijst
Denemarken* (3e, revisie incompleet)
Litauwen (3e revisie)
Zwitserland* (2e)
Bulgarije* (2e)
Tsjechië*
Finland* (3e; revisie gepland 2010)
Noorwegen* (2e; revisie gepland 2010)
Kroatië*
Roemenië*
Zweden* (4e; revisie gepland 2010)
Polen* (3e)
Turkije*
Slovakije* (3e)

Officieuze of voorlopige Rode Lijst

Armenië
Frankrijk
Montenegro
Spanje*
Groot-Brittanië*

Slovenië

België (alleen Vlaanderen)
Hongarije
Macedonië (officiële lijst gepland 2008)
Servië

Oostenrijk (2 )
Estland (revisie gepland 2007/8)
e

Letland
Nederland (revisie gepland 2008)
Oekraïne (revisie gepland 2008)
Duitsland (2e; revisie gepland 2008)
Malta
Rusland

Tabel 1. Een compilatie van Rode Lijsten voor paddenstoelen in Europa (sensu lato), en
jaartallen van de meest recente edities. * = Rode Lijst samengesteld volgens IUCN criteria
(Senn-Irlet et al., 2007).
termijn (zie Tabel 1). Tot de eeuwwisseling waren deze lijsten gebaseerd op een heel scala
van nationale criteria, die weliswaar gerelateerd waren aan de criteria van de IUCN maar
daar toch zodanig van af konden wijken dat het moeilijk was om de situatie in verschillende
landen onderling te vergelijken. De meest recente versie van de IUCN-richtlijnen voor het
samenstellen van Rode Lijsten stamt uit 2001. De hoop is dat deze richtlijnen de interpretatie
van de gegevens waarop Rode Lijsten gebaseerd zijn dusdanig zullen stroomlijnen dat vergelijkingen van verschillende soortengroepen en over variabele geografische schaal mogelijk
worden. Aan de vertaling van die richtlijnen naar de praktijk wordt op dit moment gewerkt
door een werkgroep van de ECCF. De meeste Rode Lijsten die sinds 2001 gepubliceerd zijn,
zijn al op die IUCN-criteria gebaseerd.
Een evaluatie van alle nationale Rode Lijsten geeft aan dat 10–20% van de Europese
macrofungi als (in meerdere of mindere mate) bedreigd moet worden beschouwd. De be184
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langrijkste oorzaken van bedreiging zijn ongunstig beheer van bossen en landbouwgrond,
en luchtverontreiniging (eutrofiëring). Het ziet er echter naar uit dat Rode Lijsten van paddenstoelen slechts zelden een rol van betekenis spelen in nationale natuurbeschermingsprogramma’s. Gelukkig is die situatie in althans enkele Europese landen aan het verbeteren, en
dat leidt dan bijvoorbeeld tot de identificatie en het aanwijzen van beschermde gebieden, de
ontwikkeling van soortgerichte beschermingsmaatregelen, de opname van paddenstoelen in
monitoringprogramma’s, en het opstellen van paddenstoelvriendelijke beheersrichtlijnen.
Paddenstoelenbescherming op Europees niveau
Zoals hierboven al beargumenteerd is, spelen paddenstoelen slechts sporadisch een rol in het
nationale natuurbeschermingsbeleid. Ook zijn ze niet betrokken bij internationale natuurbeschermingsverdragen, zoals de Conventie van Bern en de Habitatrichtlijn. De natuurbeschermingspolitiek van de EU, bijvoorbeeld, is geënt op de Habitatrichtlijn, die als doel heeft een
gunstige status van bescherming te waarborgen voor geselecteerde habitattypen verspreid
over alle lidstaten. De implementatie hiervan is grotendeels gebaseerd op vaatplanten, gewervelde dieren en een handvol mossen en insecten, voornamelijk soorten uit de Conventie
van Bern. Er bestaat geen twijfel over dat dit beleid ook gunstig zal zijn voor paddenstoelen
en andere niet direct vertegenwoordigde soorten(groepen). Echter, aangezien paddenstoelen
niet expliciet worden meegenomen, zullen er ongetwijfeld soorten met specifieke standplaats
eisen zijn die buiten de boot vallen. In feite is er nog nooit gericht geanalyseerd hoe effectief
de huidige beschermingsmaatregelen nu eigenlijk uitpakken voor paddenstoelen: een tekortkoming op nationaal en internationaal (Europees) niveau.
De ECCF heeft herhaaldelijk, maar tot nog toe helaas zonder doorslaggevend succes,
geprobeerd de interesse van de politiek voor de bescherming van paddenstoelen op Europees
niveau aan te wakkeren. Een eerste poging hiertoe stamt al uit 1991. Tien jaar later resulteerde
de samenwerking met de Journées Européennes du Cortinaire (JEC) in een voorstel om 33
soorten grotere paddenstoelen, ieder gedocumenteerd op een individueel gegevensblad, op
te nemen in de Conventie van Bern (ECCF & Koune, 2001). Dit voorstel werd vervolgens
uitgebreid met meer details, waaronder verspreidingskaarten over bijvoorbeeld de grootte
van populaties in de afzonderlijke lidstaten en de Rode Lijst-status van de soorten. Daarmee
werd het in ieder geval een uitgesproken bewijs van de wil en de capaciteit van de Europese
mycologen om nauw samen te werken en in korte tijd een grote hoeveelheid informatie te
verzamelen en te organiseren. Het aldus uitgebreide voorstel werd in 2003 officieel door
Zweden aangeboden voor opname in de Conventie van Bern (Dahlberg & Croneborg, 2003),
en later gepubliceerd door de Raad van Europa (Dahlberg & Croneborg, 2006). Hoewel
de afgevaardigden voor de Conventie van Bern de dringende noodzaak van beschermende
maatregelen voor paddenstoelen erkenden, resulteerde het ECCF-voorstel toch niet in actie,
vanwege politieke redenen: veel lidstaten ondervonden sowieso al serieuze moeilijkheden
bij het nakomen van hun verplichtingen betreffende de tot dan toe in de Conventie van Bern
opgenomen soorten, en zaten absoluut niet te wachten op een uitbreiding daarvan. Soorten
die in de Conventie van Bern zijn opgenomen maken in principe automatisch deel uit van de
Habitatrichtlijn, en dat betekent dat lidstaten juridisch verplicht zijn om op eigen grondgebied
specifiek omschreven populaties van die soorten in stand te houden, om zodoende langdurig
levensvatbare populaties op nationaal niveau te waarborgen.
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Natura2000-gebieden in Nederland
ontwerpbesluiten 1e tranche
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5
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De begrenzing van de gebieden waarvan de ontwerpbesluiten in de 1e
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Directie Regionale Zaken

Productie en Cartografie:

tranche ter inzage zijn gelegd, is conform die van de ontwerpkaarten
van de betreffende gebieden. De overige gebieden zijn aangeduid
volgens de aanwijzing (VR, 1986-2005) of de aanmelding (HR, 2003).
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Figuur 1 (vorige pagina) [red.]: De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in
Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. De definitieve aanwijzing
vindt in tranches plaats. De kaart hiernaast geeft de situatie van eind 2006; voor de Waddentranche zijn in 2007 ontwerp-aanwijzingsbesluiten gemaakt. Bron: Ministerie van LNV.
In 2007 publiceerde de ECCF, in opdracht van de Raad van Europa, de “Richtlijn voor de
Bescherming van Paddenstoelen in Europa” (Guidance for the Conservation of Mushrooms
in Europe; Senn-Irlet et al., 2007). Behalve op de in het ECCF-netwerk aanwezige kennis
is dit rapport gebaseerd op recente publicaties over paddenstoelenbescherming in diverse
Europese landen en op een in het voorjaar van 2007 gehouden enquête. Onder de vele interessante resultaten in het rapport zijn ook twee kaarten die de rol van amateurs (Figuur 2a)
en professionals (Figuur 2b) bij de paddenstoelenbescherming in Europa weergeven. Op 29
november 2007 leidde dit rapport tot een tweetal aanbevelingen van het “Permanente Comité
voor de Conventie voor Bescherming van de Europese Wilde Flora en Fauna en Natuurlijke
Leefgebieden” aan de ratificerende lidstaten, waarnemende staten en organisaties, om
1. adequaat habitatbeheer als prioriteit te behandelen voor de bescherming van paddenstoelen, en
2. de “Richtlijn voor de Bescherming van Paddenstoelen in Europa” als uitgangspunt te
hanteren bij nationale beschermingsprogramma’s voor macrofungi.
De ECCF hoopt dat deze aanbevelingen ook zullen leiden tot financiële ondersteuning voor
haar project om te komen tot een officiële Europese Rode Lijst voor paddenstoelen.

roek

eld

Een Europese Rode Lijst
Nationale Rode Lijsten zijn bijzonder bruikbare instrumenten gebleken bij lokale initiatieven
voor paddenstoelenbescherming. Voor daadwerkelijk Europese beschermende maatregelen,
of voor het stellen van nationale prioriteiten waarbij ook rekening gehouden wordt met de
situatie in omringende landen, zijn zulke nationale lijsten minder geschikt. In een specifieke lidstaat kan een soort bijvoorbeeld op de Rode Lijst belanden omdat hij zich aan de
rand van zijn natuurlijke verspreidingsgebied bevindt,
of hij kan om andere redenen algemener en in feite
niet bedreigd zijn in andere delen van Europa. Aan
de andere kant kan het voorkomen dat soorten in een
deel van Europa nog algemeen voorkomen en niet bedreigd zijn, terwijl diezelfde soorten elders in Europa
significant achteruitgaan. Een Europese Rode Lijst is
daarom nodig om te kunnen beoordelen welke soorten
op Europese schaal bedreigd zijn. Op basis van zowel Mycena rosella, in Nederland erg zeldnationale als Europese Rode Lijsten kunnen dan (nati- zaam, maar waarschijnlijk aan de rand
van zijn verspreidingsgebied [red.]
onale) prioriteringen worden opgesteld.
Een eerste voorlopige versie van zo’n Europese Rode Lijst stamt uit 1993. Daarbij gaat
het in feite om een compilatie van soorten die in minstens drie van de tot dan toe gepubliceerde nationale Rode Lijsten waren opgenomen (Ing, 1993). De ECCF is onlangs begonnen aan een grondige herevaluatie van alle gepubliceerde Rode Lijsten, om op basis van de
IUCN-criteria tot een Europese Rode Lijst te komen. Dat project draait op dit moment op
vrijwillige bijdragen van mycologen, en wordt niet niet gefinancierd. De bedoeling is om
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Figuur 2 (vorige pagina): a) Aantallen leden van niet-gouvernementele mycologische verenigingen per 100.000 inwoners in de Europese landen en een schatting van hun belang voor
de nationale paddenstoelenbescherming. b) Aantal professionele mycologen dat zich met
macrofungi bezighoudt en een schatting van hun belang voor de nationale paddenstoelenbescherming. Uit Senn-Irlet et al., 2007.
niettemin in 2010 een evaluatie voor paddenstoelen gereed te hebben die vergelijkbaar is met
de recent gepubliceerde Europese Zoogdierenevaluatie (“European Mammal Assessment”;
zie http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/index.htm), dat wil
zeggen dat hij beschikbaar moet zijn op internet, met geïllustreerde informatie over biologie
en status, en met beheersuggesties. In 2005 is in Spanje een workshop gehouden over dit
project. Als uitgangspunt dient een compilatie van alle nationale Rode Lijsten: officiële, officieuze, en zelfs degene die alleen nog als voorstel bestaan. Dat heeft de al eerder genoemde
lijst met ongeveer 5500 taxa opgeleverd die in minstens één van de Europese landen als bedreigd worden beschouwd. Gespecialiseerde mycologen uit heel Europa hebben vervolgens
taxonomie en synonymie gecontroleerd, en alle overduidelijk niet op Europees niveau als
bedreigd te beschouwen taxa uit de lijst verwijderd. De resulterende voorlopige basis voor
de Europese Rode Lijst bevat nog steeds ongeveer 1600 soorten. Zowel de compilatie als
de opgeschoonde lijst zijn vrij beschikbaar via de ECCF-webstek (kijk onder ‘activities’).
Ondanks herhaalde pogingen daartoe is het tot nu toe niet gelukt om financiering te vinden
voor de verdere stappen die tot een Europese Rode Lijst moeten leiden. Dat het van groot
belang is om zo’n lijst samen te stellen staat buiten kijf. Zoals hierboven al aangehaald zal
die het mogelijk maken om i) op Europees niveau bedreigde soorten te identificeren, ii)
prioriteiten te stellen bij nationale en internationale beschermingsprogramma’s, en iii) beter
aan de streefdoelen van de Biodiversity Convention voor 2010 te voldoen.
Kartering op Europees niveau
De eerste twee Europese Mycologische Congressen werden gehouden te Brussel (1956) en
Praag (1960). Al op het tweede congres werd overeengekomen om een Europees karteringsprogramma te starten voor 100 geselecteerde soorten macrofungi, en er werd een comité
opgericht om dat project te coördineren. Het duurde tot 1974 voor het resultaat daarvan,
“The distribution of macrofungi in Europe” (Lange, 1974) gepubliceerd kon worden. Hoewel
dat rapport slechts de resultaten van de eerste 50 soorten van de oorspronkelijke lijst bevat,
was het toch uniek in de zin dat dit het resultaat betrof van een Europa-wijde samenwerking
tussen mycologen, lang voor de tijd van computers en internet.
Vanaf haar oprichting in 1985 heeft ook de ECCF zich ingezet voor paddenstoelenkartering. Van de 4e ECCF-vergadering stamt bijvoorbeeld de constatering: “Er is geen twijfel
aan dat we meer betrouwbare gegevens over verspreiding en ecologie van bedreigde soorten nodig hebben, om daarmee de condities voor hun bescherming te verbeteren. Eveneens
is er behoefte aan meer gedrukte informatie over paddenstoelen, hun grote diversiteit, hun
belangrijke rol in ecosystemen en hun dramatische achteruitgang, zodat autoriteiten en natuurbeschermingsorganisaties meer rekening met paddenstoelen zullen houden dan in het
verleden.” (Otto & Ohenoja, 1998)
De ECCF startte aldus een Europees karteringsproject over de verspreiding en ecologie van 50 soorten paddenstoelen. De uitverkoren soorten bestaan uit vertegenwoordigers
van verschillende taxonomische en ecologische groepen en ze zijn representatief voor de
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Figuur 3: Faerberia carbonaria (A. & S. : Fr.) Pouz. (Brandplekribbelzwam), een saprotroof levende
soort die vooral op brandplekken voorkomt. (Foto: Yves Deneyer, Mycobel)
Figuur 4: Hygrocybe laeta (Pers.: Fr.) Kumm. (Slijmwasplaat), een paddenstoel van submeridionaal-subarctische streken. (Foto: Ruben Walleyn)
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Figuur 5: Suillus sibiricus (Sing.) Sing., een mycorrhizavormer en één van de soorten die is aangedragen voor opname in Appendix 1 van de Conventie van Bern. (Foto: Yves Deneyer, Mycobel)
Figuur 6: Poronia punctata (L. : Fr.) Fr. (Grote speldeprikzwam), een kandidaat voor de toekomstige Europese Rode Lijst. (Foto: Jean-Paul Maurice)
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Europese verscheidenheid aan floradistricten en vegetatietypen (zie figuren 3 t/m 6). Tien
van die soorten waren ook in de 70-er jaren al op Europese schaal gekarteerd (Lange, 1974),
waardoor het mogelijk moet zijn om een uitspraak te doen over de kennistoename in de
tussenliggende periode en (in zeer beperkte mate) te analyseren of er verschuivingen in de
frequenties waarmee die soorten voorkomen zijn opgetreden, dat wil zeggen of er mogelijk
van voor- of achteruitgang sprake is. Omdat energie en aandacht van de ECCF lange tijd
vooral aan de Conventie van Bern gewijd werden, is de verzameling van gegevens voor dat
karteringsproject feitelijk pas in 2002 begonnen, na de vergadering van de ECCF in Oslo
(Otto & Fraiture, 2002). Hoewel het geen eenvoudige taak is gebleken om uit alle deelnemende landen de benodigde gegevens te verkrijgen, is het karteringsproject inmiddels wel
in de eindfase en naar verwachting zullen de becommentarieerde verspreidingskaarten begin
2009 worden gepubliceerd. Dat werk is dan een compilatie van kennis en onderzoek in 36
Europese landen. Ongeveer 100 mycologen hebben er significant aan bijgedragen, maar het
totale aantal medewerkers bedraagt enkele honderden. Een groot deel daarvan is amateur, en
dat onderstreept eens te meer het belang van niet-professionele mycologen bij inventarisaties
en veldwerk in het algemeen.
Een bijkomend voordeel van dit Europese karteringsproject is dat verschillende landen
de gelegenheid hebben aangegrepen om voor de 50 soorten waar het om ging ook nationale
verspreidingskaarten te vervaardigen, met gedetailleerd commentaar over de lokale situatie
(zie bijv. Fraiture & Walleyn, 2005; Bresinsky & Dörfelt, 2008).
Toekomstperspectief
Paddenstoelen zijn nog steeds relatief slecht bekend en impopulair, vergeleken met bijvoorbeeld planten of vogels. Niettemin hebben de afgelopen decennia een enorme vooruitgang
in onze kennis van taxonomie, verspreiding, ecologie en bedreiging van de Europese macrofungi laten zien. Daardoor is het inmiddels beslist mogelijk om paddenstoelen, die uiteindelijk een aanzienlijk deel van de totale biodiversiteit uitmaken, op een objectieve basis mee te
laten wegen in nationale en Europese natuurbeschermingsprogramma’s. Zoals hierboven al
besproken geeft een voorlopige evaluatie daarvan aan dat 10–20% van alle Europese soorten
als bedreigd moet worden beschouwd, een percentage dat vergelijkbaar is met dat bij andere
soortengroepen.
Om paddenstoelen zwaarder mee te laten wegen bij het vaststellen van natuurbeschermingsmaatregelen moeten twee grote obstakels uit de weg worden geruimd. Ten eerste
moeten noodzaak en haalbaarheid van beschermingsmaatregelen voor paddenstoelen meer
expliciet onder de aandacht worden gebracht. Dit is vooral een taak voor ons mycologen zelf.
Vaak zijn we hierin veel te terughoudend geweest, door te concluderen dat meer onderzoek
noodzakelijk zou zijn voordat verantwoord actie ondernomen zou kunnen worden. De kennis
van paddenstoelen is nog nooit zo groot geweest als op de dag van vandaag, en is nu beslist
voldoende om die terughoudendheid te laten varen en expliciete beschermingsmaatregelen
voor paddenstoelen op te stellen.
Ten tweede is het nodig om ook de voordelen, in termen van de biodiversiteit in het
algemeen, van het opnemen van paddenstoelen in lopende en toekomstige natuurbeschermingsprogramma’s voor het voetlicht te halen. In de huidige situatie is het ongetwijfeld al zo
dat veel soorten paddenstoelen profijt hebben bij algemene natuurbeschermingsmaatregelen,
zoals bijvoorbeeld het FSC-keurmerk in de bosbouw. Zulke algemene overwegingen zijn
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echter niet altijd voldoende of zelfs ongeschikt voor het beheer van gebieden met een rijke
diversiteit aan paddenstoelen, zeker waar die gebieden relatief soortenarm zijn aan andere organismen, bijvoorbeeld planten. In dat licht zal een Europese Rode Lijst voor paddenstoelen
van groot belang worden, in verband met gerichte acties ten gunste van de meest bedreigde
soorten en hun leefgebieden. Het Europese Rode Lijst-project van de ECCF heeft de potentie
om de basis te vormen voor een aanzienlijke verbetering van de beschermde status van paddenstoelen in Europa en mogelijk ook daarbuiten. Op nationaal niveau zal de Europese Rode
Lijst vooral een rol spelen bij het leggen van prioriteiten, en bij het onder de aandacht brengen van paddenstoelen als een beschermenswaardige groep organismen bij zowel publiek als
beleidsmakers. Op internationaal niveau zal hij het mogelijk maken te evalueren hoe effectief
de getroffen (inter)nationale beschermingsmaatregelen feitelijk zijn, en kan hij behulpzaam
zijn bij het lokaliseren van regio’s of reservaten waarin paddenstoelenbescherming speciaal
van belang zou moeten zijn.
Klimaatverandering
Alle levende organismen zijn, in meerdere of mindere mate, afhankelijk van andere organismen voor hun bestaan. In sommige gevallen, bijvoorbeeld, zal een bepaalde paddenstoel
uitsluitend gevonden worden op plaatsen waar ook een specifieke plant aanwezig is. Het
omgekeerde kan ook voorkomen: een bepaalde plant kan niet groeien zonder een specifieke
paddenstoel. Het mag daarom verwacht worden dat veranderingen in ecosystemen het eerst
in gang zullen worden gezet doordat aan specifieke eisen van de meest kritische soorten in
het systeem niet meer voldaan kan worden. En er is geen reden om aan te nemen dat zulke
kritische soorten alleen bij dieren en planten te zoeken zouden zijn.
Stropharia (Psilocybe) hornemannii, die als invasieve soort
wordt beschouwd (Fraiture, 1995). Hier in een vochtig naaldbos in Midden-Zweden. (Foto: Nico Dam)
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Het voorkomen van soorten in een gegeven leefgebied kan veranderen als gevolg van
klimaatverandering, maar voor paddenstoelen is daar nog maar weinig concrete informatie
over. Recente publicaties uit Engeland wijzen er echter op dat de fructificatieperiode van
paddenstoelvormende schimmels al door de globale opwarming beïnvloed is: bekeken over
de laatste 30 jaar verschijnen paddenstoelen nu eerder in het seizoen en fructificeren ze ook
later in de herfst dan vroeger (Gange et al., 2007; zie ook Kreisel, 2006). Recent Noors fenologisch onderzoek, over de periode van 1940 tot 2006, toont echter aan dat paddenstoelen
sinds 1980 ongeveer twee weken later verschijnen dan in de daaraan voorafgaande decennia
(Kauserud et al., 2008).
Invasieve soorten
De uitbreiding van een aantal zogenaamde ‘invasieve’ soorten is bestudeerd in België
en Luxemburg. Thoen et al. (1999) beschrijven het geval van de Vermiljoenhoutzwam
(Pycnoporus cinnabarinus), een flitsend rode buisjeszwam op hout, die vóór 1960 niet uit
beide landen bekend was, maar sindsdien steeds algemener werd. Andere voorbeelden worden aangehaald door Fraiture et al. (1995), zoals de Roodgerande houtzwam (Fomitopsis
pinicola), Roze knoopzwam (Neobulgaria pura), de Korianderzwam (Gloeophyllum odoratum), en Psilocybe hornemannii. Het is interessant dat in alle gevallen de uitbreiding van
oost/zuidoost naar west/noordwest verlopen is, en dat alle genoemde soorten saprotroof op
hout groeiende schimmels zijn. Vergelijkbare waarnemingen zijn gepubliceerd door Kreisel
(2006). Hij geeft een lijst met 39 soorten uit de Balkan (allemaal basidiomyceten maar niet
uitsluitend houtbewoners) die zich van zuid naar noord lijken uit te breiden, en hij suggereert
dat dit indicatoren zijn voor ‘global warming’.
De meest gevoelige habitats voor de effecten van de opwarmende aarde zijn onder meer
diegene die niet uit kunnen wijken: hoog-alpiene en noordelijke leefgebieden. Habitats die nu
een meer zuidelijke verspreiding hebben, zoals bijvoorbeeld beukenbossen met de daaraan
verbonden soorten, kunnen naar het noorden opschuiven als het ze in het zuiden ‘te heet onder de voeten’ wordt. Maar dat geldt niet voor de natuurlijke fijnsparrenbossen en de daarmee
geassocieerde paddenstoelen, die in het noorden begrensd worden door de Noordelijke ijszee
(Holten & Carey, 1992). Zo’n ‘trek’ van zuid naar noord is in Nederland al waargenomen bij
korstmossen (van Herk et al., 2002); er treden invasies op van (sub)tropische soorten, terwijl
de arctisch-alpiene en boreaal-montane soorten achteruitgaan.
Ook op dit gebied zijn de komende jaren nog vele veranderingen en ontdekkingen te
verwachten.
[Vertaling: Nico Dam]
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Iedereen weet dat het ene biotoop beter is voor paddenstoelen dan het andere. Schimmels
hebben zo hun eigen ecologische voorkeuren. Maar rond die kieskeurigheid hangen nog vele
raadsels, die dankzij moderne methoden pas in de laatste jaren langzaam worden ontsluierd.
Hierover gaat Andy Taylor’s bijdrage aan deze jubileum-Coolia, op de volgende pagina’s.
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Nieuwe inzichten in de ecologie van schimmels
Andy F.S. Taylor
The Macaulay Institute, Craigiebucklar, Aberdeen, AB15 8QH, UK &
Institute of Biological and Environmental Sciences, University of Aberdeen, Cruickshank
Building, St. Machar Drive, Aberdeen, AB24 3UU, UK
Taylor, A.F.S. 2008. Recent advances in our understanding of fungal ecology. Coolia 51(4): 197–212.
This review focuses on the developments in fungal ecology over the last ca. 15 years, with an
emphasis on those aspects that have seen tremendous advances thanks to the increased availability
of molecular techniques. The original paper (in English) can be found on the web site of the NMV, to
which we refer our foreign readers.

I

k beschouw het als een eer om gevraagd te zijn een bijdrage te schrijven voor de speciale jubileum-aflevering van Coolia, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
Nederlandse Mycologische Vereniging. De redactie stelde voor dat ik een overzicht
zou geven van de recente ontwikkelingen in ons begrip van de ecologie van de “grotere
paddenstoelen”, met inbegrip van zowel saprotroof levende als ectomycorrhiza-vormende
schimmels. Bovendien werd me gevraagd om wat gedachten over de nabije toekomst van het
vakgebied op papier te zetten, en over de rol die amateurmycologen daarbij zouden kunnen
spelen.
Als uitgangspunt voor deze bijdrage heb ik het onderzoek van de laatste 15 jaar genomen, met een nadruk op nieuwe ontwikkelingen in moleculaire technieken die bij ecologisch
onderzoek gebruikt kunnen worden. De aanleiding voor deze opzet is tweeërlei. Enerzijds
zijn de meest opzienbarende ontwikkelingen van de laatste jaren een direct uitvloeisel van
vooruitgang in moleculaire microbiologie. Anderzijds zijn de resultaten van dit onderzoek
mogelijk niet beschikbaar of slecht bekend bij de potentiële lezers van dit verhaal. Het merendeel van het onderzoek dat ik zal bespreken gaat over ectomycorrhiza-vormende schimmels.
Daarmee wil ik niet zeggen dat saprotrofe schimmels minder belangrijk voor een ecosysteem
zouden zijn; het is een keuze die vooral aangeeft met welke literatuur ik het best bekend ben.
Afgezien daarvan is het natuurlijk onmogelijk om in het bestek van één artikel de resultaten
van al het recente ecologische onderzoek uitputtend te bespreken, en ik heb dan ook een
selectie gemaakt, waar mogelijk met voorbeelden gekozen uit de Europese literatuur. In een
aantal boeken en overzichtsartikelen kan een uitgebreider beeld van de recente ontwikkelingen gevonden worden (van der Heijden & Sanders, 2002; Gadd, 2007; Boddy, Frankland &
van West, 2008).
Ik zal m’n verhaal beginnen met een algemeen overzicht van ontwikkelingen in ons inzicht
in de biogeografie van paddenstoelen, inclusief de vraag hoe kosmopolitisch paddenstoelen
nu eigenlijk zijn. Daarna zullen we kijken naar verschillende aspecten van schimmelgemeenschappen en -populaties, twee onderzoeksgebieden waarin in de afgelopen tijd enorm veel
vooruitgang is geboekt. Eén van de traditionele beperkingen van dit type onderzoek, namelijk de onmogelijkheid om schimmels in niet-transparante substraten (zoals aarde en hout)
op te sporen en te bekijken, is inmiddels opgeheven, en daar zal ik een aantal voorbeelden
van bespreken. Ten slotte ga ik in op een aantal potentiële toekomstige ontwikkelingen en
onderwerpen die steeds meer van belang worden in de ecologische mycologie.
197

Taylor.indd 197

3-9-2008 23:09:02

Biogeografie van paddenstoelen
Ruim 20 jaar geleden wees Pirozynski (1983) al op de misvatting dat paddenstoelen onbetrouwbaar zouden zijn als biogeografische indicatoren vanwege hun geringe voorkeur voor
specifieke milieuomstandigheden en het grote bereik waarover individuele vruchtlichamen
hun sporen kunnen verspreiden. Niettemin is er sindsdien maar weinig biogeografisch onderzoek naar paddenstoelen gedaan, hoewel dat langzaam wat aan het bijtrekken is. Het
gebruik van moleculaire kenmerken om soorten te herkennen heeft onze mogelijkheden om
verspreidingspatronen te onderzoeken, zowel wereldwijd als binnen individuele continenten,
aanzienlijk vergroot.
De oorsprong van de Huiszwam (Serpula lacrymans) is altijd al een mysterie geweest.
Het is een soort die overal ter wereld voorkomt in door de mens gemaakte constructies (zoals
huizen), maar die slechts zelden in het wild wordt gevonden. Recent moleculair-genetisch
onderzoek van Kauserud et al. (2007) geeft er nu echter sterke aanwijzingen voor dat het
thuisland van de Huiszwam in Centraal-Azië gezocht moet worden. In andere delen van de
wereld vertonen de populaties van de Huiszwam maar heel weinig genetische variabiliteit,
veel minder dan die van populaties uit Centraal-Azië. Kauserud et al. verklaren dit door aan
te nemen dat slechts een klein aantal genotypen uit het oorspronkelijke verspreidingsgebied
is ‘ontsnapt’ – waarschijnlijk via geïnfecteerd bouwhout – en dat die zich vervolgens heel efficiënt verspreid hebben in de
streken waar ze geïntroduceerd zijn.
Subtielere patronen in de geografische verspreiding van soorten of soortcomplexen zijn dankzij de moleculaire
technieken ook aan het licht gekomen.
Voorbeelden zijn de migratiepatronen van
Franse populaties van de Perigordtruffel
(Tuber melanosporum; Murat et al.,
2004) en die van de Vliegenzwam
(Amanita muscaria; Geml et al., 2006)
sinds de laatste ijstijd. In dat laatste geval
toonden Geml et al. aan dat er in feite
drie genetisch en deels ook geografisch
gescheiden groepen binnen A. muscaria
ss. lat. onderscheiden kunnen worden: de
‘Euraziatische’, de ‘Euraziatisch-alpiene’
en de ‘Noord-Amerikaanse’ groepen.
Ze postuleren dat de oorspronkelijke A.
muscaria ontstaan is in het gebied van
de Beringstraat, in Siberië. Die populatie
zou uiteengevallen zijn, waarna de individuele groepen zich in de aangegeven
regio’s hebben uitgebreid. Van alledrie
Figuur 1. Een bruine vliegenzwam (“Amanita
regalis”), groeiend in gemengd bos bij Uppsala,
Zweden, augustus 2005. (Foto: Andy Taylor)
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de groepen zijn restpopulaties in het oorspronkelijke leefgebied achtergebleven die zich aan
het afkoelende klimaat wisten aan te passen en er nu nog steeds samen voorkomen. In alle
groepen bleken minstens twee kleurvarianten voor te komen, waaronder een vorm die in
de literatuur vaak nog als aparte soort beschouwd wordt, de Bruine vliegenzwam (Amanita
regalis; figuur 1). Deze twee studies, over de truffels en de vliegenzwammen, zijn de enige
die zich gericht hebben op de post-glaciale migratie van ectomycorrhizapaddenstoelen. Dit
ondanks het feit dat zulke migratie op grote schaal moet hebben plaatsgevonden, gezien
de grote verscheidenheid aan paddenstoelen die we vandaag de dag waarnemen, ook in
het ooit door landijs bedekte Noord-Europa. Ook bij biogeografisch onderzoek naar wereldwijde verspreidingspatronen zijn slechts zelden Noord-Europese collecties betrokken.
Paddenstoelengeografie is in Europa duidelijk nogal onderbelicht, in tegenstelling tot de aanzienlijke aandacht die de biogeografie van andere soortengroepen ten deel is gevallen (bijv.
boomsoorten (Kullman, 2002)).
Verschillende regio’s, verschillende paddenstoelen?
Een belangrijke vraag in het onderzoek naar verspreidingspatronen en naar de factoren die
op de verspreiding van paddenstoelen van invloed zijn, is natuurlijk die van conspecificiteit:
behoren paddenstoelen die qua uiterlijk sprekend op elkaar lijken echt tot dezelfde soort? Is
bijv. het Eikenbladzwammetje uit Noord-Amerika echt wel dezelfde soort als de paddenstoel
die bij ons zo genoemd wordt? Die vraag speelt zowel globaal als ook meer lokaal, binnen
Europa.
In ons eigen onderzoek hebben we ons gericht op de vraag naar de conspecificiteit van
boleten in Europa en Noord-Amerika, en dan vooral op taxa uit de Xerocomus-groep, de
fluweelboleten. Een vergelijking van taxa uit het soortencomplex van X. subtomentosus uit
Noord-Amerika en Costa Rica met taxa die in Europa verzameld werden (Taylor et al., 2006,
2007) geeft aan dat veel van de taxa waarvoor in beide continenten dezelfde naam gebruikt
wordt, in feite niet tot dezelfde soorten behoren. Voordat we met dit onderzoek begonnen
werden er slechts twee soorten van het X. subtomentosus-complex geacht algemeen voor te
komen in Noord-Amerika. Tot onze verrassing konden we tot nu toe echter zes of misschien
zeven verschillende taxa in deze groep onderscheiden. Al die taxa zijn nauw verwant met
Europese fluweelboleten, maar geeneen is conspecifiek (Taylor et al., ongepubl.), ze zijn allemaal verschillend. Macromorfologisch lijken alle taxa uit dit complex sterk op elkaar, ook
als ze van verschillende continenten komen, en dit ondanks het feit dat ze op grond van hun
DNA-sequenties gemakkelijk te onderscheiden zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor biedt
het concept van ‘morfologische stasis’: het ontbreken van substantiële veranderingen in de
uiterlijke kenmerken over langere tijdspannen. Deze situatie bij de X. subtomentosus-groep
is overigens niet uniek. De eerste, nog voorlopige, gegevens over een aantal andere boleten
(waaronder Inktboleet (Boletus pulverulentus), Kastanjeboleet (X. badius) en Rode boleet
(X. rubellus)) wijzen er sterk op dat ook daar de Noord-Amerikaanse en Europese taxa niet
identiek zijn, hoewel er tot nu toe wel dezelfde namen voor gebruikt worden.
Bij onderzoek zoals hierboven beschreven gaat het niet slechts om nomenclaturele scherpslijperij. De resultaten ervan hebben belangrijke consequenties, zoals: 1) ons huidige begrip
van de biogeografie van paddenstoelen zou wel eens op onjuiste gegevens gebaseerd kunnen
zijn, waardoor 2) hierop gebaseerde beschermingsmaatregelen in feite mogelijk ongeschikt
zijn; 3) het belang van verspreiding door sporen over grote afstanden is mogelijk overschat,
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Boleten uit de groep van de Gewone fluweelboleet. Gezien het wittige vlees en de
gele vlekjes in het basale mycelium zou dit
X. ferrugineus kunnen zijn. (Foto en tekst:
Nico Dam)
en 4) het wereldwijde aantal ectomycorrhizaschimmels (nu geschat op ongeveer
5500) is mogelijk ernstig onderschat.
Binnen Europa was er een duidelijke
noord/zuid-scheiding in het aantal taxa dat
in het Xerocomus subtomentosus-complex
onderscheiden werd. In Zuid-Europa onderscheidde men X. subtomentosus en X. ferrugineus als aparte soorten, terwijl die in NoordEuropa als synoniem beschouwd werden. X. subtomentosus werd niet bijzonder kieskeurig
geacht in zijn partnerkeuze (boomsoort) of ecologie. Het is inmiddels duidelijk geworden dat
“X. subtomentosus” in feite een soortencomplex is, waarvan minimaal vier taxa in Europa
voorkomen, met verschillende mate van gastheerspecificiteit. Xerocomus subtomentosus ss.
str. is gebonden aan loofbomen en heeft een zuidelijke verspreiding, terwijl X. ferrugineus
veel wijder verbreid is, en met zowel loof- als naaldbomen mycorrhiza kan vormen. De
twee zeldzame soorten, X. silwoodensis en X. chrysonemus, zijn gespecialiseerd op populier
(Populus spp.) resp. eik (Quercus spp.).
Evenals het al aangehaalde onderzoek van Geml et al. (2006) illustreert zulk onderzoek
duidelijk het belang van moleculaire kenmerken voor het herkennen van rassen of ‘verborgen’ soorten (“cryptic species”) in soortencomplexen. Bij groepen paddenstoelen waarin de
morfologische kenmerken dusdanig variabel zijn dat ze een ondubbelzinnige determinatie
van collecties lastig maken, zijn het de moleculaire kenmerken die identificatie toch mogelijk
maken. Hierdoor krijgen we een steeds duidelijker beeld van de feitelijke verspreidingspatronen en ecologische eisen van individuele soorten paddenstoelen. Zulke informatie is essentieel bij het opstellen van beschermingsplannen voor paddenstoelen (zie ook de bijdrage
van Claudia Perini et al., elders in deze Coolia). Er is duidelijk behoefte aan groot opgezet
onderzoek waarin grotere groepen paddenstoelen in Europa, Noord-Amerika en elders vergeleken worden.
Structuur en functie van paddenstoelengemeenschappen
Een algemene vraag die ecologen al jarenlang bezighoudt is die naar de relatie tussen
processen in en stabiliteit van ecosystemen en de soortenrijkdom (alle organismen) van
zo’n systeem. Hoewel er een behoorlijke controverse is geweest over de interpretatie van
onderzoeksresultaten, neigen plantenecologen er inmiddels toe om aan te nemen dat met
toenemende soortenrijkdom ook de productiviteit van ecosystemen en de stabiliteit ervan bij
veranderende omgevingsfactoren toenemen (Hooper et al., 2005). Onderzoek naar hoe dat zit
bij paddenstoelen is schaars. Bij houtafbrekende schimmels vonden Y. Toljander et al. (2006)
dat de afbraak van houtsnippers bij fluctuerende temperatuur sneller verliep naarmate er meer
soorten schimmels bij betrokken waren. Aan de basis van zulk onderzoek ligt de hypothese
dat toenemende genetische diversiteit (lees: toenemend aantal soorten) schimmelgemeenschappen in staat zal stellen flexibeler te reageren op veranderende leefomstandigheden. Men
neemt hierbij impliciet ook aan dat soorten zich specialiseren in een eigen ecologische nis,
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dat wil zeggen dat ze zich zouden hebben aangepast aan een voor iedere soort karakteristieke
combinatie van omgevingsfactoren. Op die manier leidt een toenemende soortendiversiteit
in een schimmelgemeenschap automatisch tot een grotere variatie aan leefomstandigheden
waarbinnen die gemeenschap nog kan functioneren, dankzij de fysiologische mogelijkheden
van de afzonderlijke soorten.
Echter, over de factoren die de verspreiding van paddenstoelen, en daarmee de samenstelling van schimmelgemeenschappen, beïnvloeden is nog niet zo erg veel bekend. Een
voorbeeld is het werk van J. Toljander et al. (2006) naar gemeenschappen van ectomycorrhizaschimmels (die we verder ECM-schimmels zullen noemen) op de worteltopjes van
naaldbomen in bos in Noord-Zweden. In de bodem van dat bos trad over korte afstand (90
meter) een gradiënt op in voedingsstoffen: aan de voedselrijke kant stonden sparren, en aan
de voedselarme kant dennen. De door Toljander et al. waargenomen variatie in de ECMschimmelgemeenschappen kon grotendeels gecorreleerd worden aan de variatie in zuurgraad
en ammoniakbeschikbaarheid in de bodem, hoewel het vanwege het grote aantal bijdragende
milieufactoren niet goed mogelijk was om het afzonderlijke effect van die twee parameters
te bepalen. Niettemin blijkt uit dit (en eerder) onderzoek duidelijk het belang van de bodemchemie voor de ruimtelijke verdeling van individuele soorten ECM-schimmels.
Tot nog maar enkele jaren geleden werden onze mogelijkheden om schimmelgemeenschappen te onderzoeken sterk belemmerd doordat alleen de soorten die ten tijde van het
veldwerk ook daadwerkelijk met vruchtlichamen (paddenstoelen) aanwezig waren geïdentificeerd konden worden. De vegetatieve zwamvlok zelf kon zonder paddenstoelen niet op
naam gebracht worden, en dat gold zowel voor saprotroof levende soorten als voor mycorrhizavormers. De klassieke manier om dat probleem te omzeilen bestond erin om schimmelweefsel uit het onderzochte substraat te isoleren en er in het lab cultuurtests mee uit te
voeren. Helaas werkt deze methode sterk in het voordeel van soorten die makkelijk in cultuur
te brengen zijn; soorten waarvan het mycelium slecht wil groeien op kunstmatig substraat
vallen toch weer buiten de boot. Inmiddels is een veel directere aanpak mogelijk door direct
DNA uit het substraat te isoleren. Zo heb je noch vruchtlichamen nodig, noch cultuurproeven. Allmér et al. (2005) hebben deze drie methoden vergeleken voor het bepalen van de
samenstelling van saprotrofe schimmelgemeenschappen in zeven jaar oude houtstapels die
waren achtergebleven na dunning van een 50 jaar oude fijnsparrenaanplant (Picea abies). Ze
vonden in totaal 58 soorten in de takken en de boomtoppen, waarbij ook de voor- en nadelen
van de individuele technieken tot uiting kwamen. In principe bleek DNA-extractie direct uit
het substraat alle aanwezige soorten schimmels te kunnen aantonen. Niettemin ontstaat er in
de praktijk toch een aanzienlijk probleem met de monstername, omdat veel soorten slechts
heel beperkt (qua aantal mycelia, maar ook qua volume in het hout) voor blijken te komen,
en dus alleen bij heel intensieve bemonstering gevonden zullen worden.
Eén van de consequenties van intensief (economisch) bosbeheer is dat de hoeveelheid
groot dood hout in bossen dramatisch is afgenomen, variërend van slechts 2% tot ongeveer 30% van de hoeveelheid die je in ongestoorde oude bossen zou aantreffen (Fridman &
Walheim, 2000). In een recent overzicht van het belang van dood hout voor houtbewonende
paddenstoelen in Deense bossen, toonden o.a. Heilman-Clausen & Christensen (2004) aan dat
juist klein dood hout (minder dan 5 cm doorsnede) een belangrijk substraat vormt voor houtbewonende schimmels, in overeenstemming met het werk van Allmér et al. (2005). Uit hun
resultaten bleek echter ook dat een aantal kernrot veroorzakende soorten (zoals Ischnoderma
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Jonge vruchtlichamen van Fomitopsis
rosea, op het zaagvlak van een sparren
stam in een bosreservaat in MiddenZweden. (Foto & tekst: Nico Dam)
resinosum, een broertje van onze
Teervlekkenzwam maar op loofhout
voorkomend en erg zeldzaam [red.])
bij voorkeur gevonden werd op
dikke stammen. De afwezigheid van
zulk groot dood hout in economisch
beheerde bossen wordt als oorzaak
gezien voor de uiterst beperkte verspreiding van een aantal soorten die
nu vrijwel beperkt zijn tot bosreservaten en oerbossen, zoals Fomitopsis rosea (Högberg &
Stenlid, 1999).
Gastheerverscheidenheid en ectomycorrhizaschimmels
Specificiteit van ECM-schimmels
De mate waarin ectomycorrhizavormende paddenstoelen gastheerspecificiteit vertonen varieert van soort tot soort. Er bestaan opvallende generalisten, zoals de Gewone fopzwam
(Laccaria laccata), die met een heel scala aan waardplanten samen kunnen leven. Het andere
uiterste vormen schimmels die met slechts één enkel geslacht mycorrhiza kunnen vormen,
zoals de Gele en Grijze ringboleten (Suillus grevillei en S. viscidus, uitsluitend bij Lariks).
In het algemeen wordt aangenomen dat het proces van gastheerspecialisatie bij ECMschimmels onomkeerbaar is: heeft zo’n schimmel zich eenmaal op een bepaalde gastheer
gespecialiseerd, dan is er geen weg terug meer naar generalisme. Niettemin zijn onlangs ook
argumenten tegen deze zienswijze gevonden in het geval van Leccinum, de Ruigsteelboleten.
Soorten uit dit geslacht vertonen doorgaans een strikte gastheerspecificiteit, maar den Bakker
et al. (2004) toonden aan dat L. aurantiacum (Rosse populierboleet s.l.) een soort is met een
breed scala aan boompartners, die evolutionair gezien toch lijkt af te stammen van voorouders die op één enkel geslacht van bomen gespecialiseerd waren. Zo’n mogelijkheid tot
omschakeling tussen waardplanten zou belangrijk kunnen zijn om perioden met extreme
klimaatveranderingen (invallende ijstijden, of juist de huidige globale opwarming) te overleven. Op langere termijn zou het kunnen leiden tot ecologisch gespecialiseerde rassen of zelfs
genetisch geïsoleerde soorten.
Genetische diversiteit bij de waardplant
Boreale bossen bezitten typisch een grote verscheidenheid aan ECM-paddenstoelen tegen
slechts een gering aantal soorten waardplanten. Het is echter niet ondenkbaar dat die soortenrijkdom aan paddenstoelen niettemin samenhangt met een grote genetische variatie binnen
die waardplanten. In een aantal zeer interessante, recente publicaties uit Finland van Korkama
et al. (2006, 2007) werd aangetoond dat er een opvallend groot verschil was in samenstelling van de ECM-schimmelgemeenschappen die geassocieerd waren met snel of langzaam
groeiende klonen van Fijnspar. De sparrenopstanden met de sneller groeiende kloon hadden
een duidelijk soortenrijkere en complexere ECM-schimmelflora dan de bestanden met de
langzamer groeiende kloon. Naast de ECM-schimmels bleken ook de mycelia van strooisel
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afbrekende saprotroof levende schimmels en de met mycorrhiza geassocieerde bacteriën
door het type kloon te worden beïnvloed. Die verschillen waren niet simpelweg een gevolg
van de hogere worteldichtheid onder de snelgroeiende sparren, want daarvoor werd door de
onderzoekers gecorrigeerd. Het lijkt er dus op dat zelfs de genetische variatie binnen een
boomsoort invloed heeft op de soortensamenstelling van het bodemleven dat met hun wortels
geassocieerd is. Korkama et al. suggereren dan ook dat het vaak nogal onregelmatige voorkomen van paddenstoelen van ECM-schimmels in ogenschijnlijk toch nogal uniforme bossen
wel eens veroorzaakt zou kunnen worden door genetische verschillen tussen de potentiële
gastheerbomen. Dit zou ook van economisch belang kunnen zijn voor de moderne bosbouw,
waarin steeds meer van uniform klonaal plantmateriaal gebruik wordt gemaakt. Een andere
fascinerende ontdekking van Korkama et al. (2006) was dat er ook een groot verschil bestond
tussen de ECM-schimmelgemeenschappen in opstanden met sparren van Estse dan wel Finse
origine. Blijkbaar kan het invoeren van buitenlands plantmateriaal een aanzienlijke invloed
op de paddenstoelenflora uitoefenen, zelfs als de betrokken regio’s, zoals in dit geval, niet
eens zo erg ver uit elkaar liggen.
In een ander onderzoek naar het potentiële effect van het genotype van individuele bomen
op ECM-schimmels, maar nu in natuurlijk bos, bepaalden Saari et al. (2005) welke soorten
ECM-fungi verbonden waren met de wortelstelsels van vijf individuele Grove dennen (Pinus
sylvestris) in een bos in Caledonië, Schotland. Het waren weer moleculaire technieken die dit
onderzoek mogelijk maakten, omdat daarmee wortelfragmenten uit bodemmonsters aan individuele bomen toegekend konden worden. In dit geval werden geen verschillen gevonden
tussen de individuele dennen, maar wel werd voor het eerst duidelijk hoeveel ECM-schimmels verbonden kunnen zijn met één enkele gastheer in natuurlijk, volwassen bos. Dat aantal
lag, in feite, verrassend laag: zo’n 15 à 19 taxa per boom. Vergelijkbare studies uit de soortenrijke Scandinavische dennenbossen zijn er helaas (nog) niet, maar het valt te verwachten
dat de aantallen daar een stuk hoger zullen uitvallen, vooral dankzij de grote soortenrijkdom
van de Gordijnzwammen (Cortinarius).
Het zou te verwachten zijn dat gemengde bossen in principe een soortenrijkere paddenstoelengemeenschap kennen dan monocultures van loof- of naaldbomen. Dat zou dan vooral
voor de (vaak gastheerspecifieke) ECM-vormers moeten gelden. (Zolang er natuurlijk wel
ectomycorrhizavormende bomen in dat bos staan, natuurlijk.) Er zijn echter maar weinig
experimentele tests van dit idee. In één van de grootste onderzoeken op dit gebied tot nu
toe bekeken Ishida et al. (2007) de ECM-schimmelgemeenschappen in twee gemengde
loof/naaldbossen. Deze bossen bestonden uit acht verschillende boomsoorten uit zes genera:
Abies en Tsuga (dennenfamilie), Betula en Carpinus (berkenfamilie), en Fagus en Quercus
(beukenfamilie). Dankzij moleculaire technieken kon een indrukwekkend totaal van 205
soorten ECM-schimmels worden aangetoond, maar de onderzoekers schatten het totale aantal aanwezige soorten op ruim 300. Een groot deel van de aangetoonde ECM-schimmels vertoonde een zekere mate van gastheerspecificiteit. De gemengde samenstelling van de bossen
droeg aldus significant bij aan de diversiteit van de paddenstoelengemeenschap. Ook bleek
uit dit onderzoek dat de schimmeldiversiteit toenam met de taxonomische diversiteit van
de boomsoorten in de proefvakken. Dit zou moeten betekenen dat, onder overigens gelijke
omstandigheden, een bos met bijvoorbeeld twee soorten (ECM-vormende) loofbomen en
twee soorten naaldbomen meer soorten ECM-schimmels zou moeten huisvesten dan een bos
met vier soorten loofbomen of vier soorten naaldbomen. Het zou interessant zijn om dit idee
experimenteel te toetsen, in speciaal daarvoor opgezette bosopstanden.
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Figuur 2. a) Barrièrevorming tussen verschillende mycelia van Xylaria longipes in en op een
esdoorntak (Foto & tekst: Nico Dam); b) Barrièrevorming aan de grens tussen twee mycelia
in een grove-dennenstronk. Eén mycelium vormt witrot (boven), het andere bruinrot (onder).
(Foto: Andy Taylor, Uppsala, Zweden, april 2008)
Populatiestructuur bij schimmels
Eén van de lang onbeantwoord gebleven vragen uit de paddenstoelenecologie is die naar de
verdeling van individuele mycelia in een populatie. Berkenzwammen op een dode berk kun
je tellen, maar om hoeveel individuele mycelia gaat het dan? De verborgen leefwijze van het
mycelium maakt het meestal onmogelijk om in het veld te herkennen welke paddenstoelen
bij welk mycelium horen. Houtzwammen vormen soms een uitzondering, als ze grenslijnen
vormen tussen individuele mycelia. Die grenzen bestaan soms uit zwarte lijnen, maar zijn
ook bijzonder duidelijk als ze bruin- en witrot producerende mycelia van elkaar scheiden
(Figuur 2). Vergelijkbare barrières kunnen soms in het lab worden gereproduceerd, door
verschillende individuen van dezelfde soort bij elkaar in een bak op kunstmatige voedingsbodem te laten groeien. Als in zo’n geval duidelijke grenzen ontstaan tussen beide mycelia,
dan wordt dat als bewijs gezien dat het om twee verschillende individuen gaat. Het verschijnsel wordt somatische incompatibiliteit genoemd, en de genetisch blijkbaar verschillende (=
incompatibele) individuen worden genets genoemd. Deze methode is eind vorige eeuw wel
toegepast om de grootte van genets in een aantal ECM-fungi te bepalen (zie o.a. Dahlberg &
Stenlid, 1990). Ze heeft echter als nadeel, net als bij de bovengenoemde identificatiepogingen op basis van schimmelcultures, dat het alleen werkt voor schimmels die willen groeien
op kunstmatige voedingsbodems. En bovendien vertonen ook niet alle schimmels somatische
incompatibiliteit.
Moleculair genetische technieken (alweer) zijn de laatste jaren bijzonder succesvol geweest in het onderscheiden van individuen binnen schimmelsoorten, waardoor onze kennis
over de populatie-opbouw van schimmels in korte tijd aanzienlijk is toegenomen. Eén van
de meest uitgebreide studies naar de populatiestructuur van ECM-schimmels is uitgevoerd
door Roland Marmeisse en medewerkers uit Lyon (Gryta et al., 1997; Guidot et al., 2001),
aan Hebeloma cylindrosporum (Smalsporige vaalhoed) bij Zeeden (Pinus pinaster) in de
duinen aan de Franse westkust. De ontwikkeling van soortspecifieke DNA-labels maakte
het mogelijk om individuen van de vaalhoed zowel bovengronds (de vruchtlichamen) als
ondergronds (de gemycorrhizeerde worteltopjes) te volgen. Dit onderzoek toonde aan dat
H. cylindrosporum in het zeer dynamische milieu van de ‘levende’ zandduinen niettemin
permanent aanwezig was met grote, meerjarige mycelia die vaak ook grote vruchtlichamen
produceerden. In schril contrast daarmee bleek diezelfde soort in naburige zeedenbestanden
in de ‘rustiger’ binnenduinrand, slechts een moeizaam bestaan te leiden, in de vorm van
kleine genets die ieder maar één of twee jaar kleine vruchtlichamen produceerden. Die kleine
mycelia verschenen dan ook nog alleen daar waar bodemverstoring had plaatsgevonden, bijv.
in bandensporen of voetafdrukken, en ze overleefden hooguit twee jaar. Het lijkt er dus op dat
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H. cylindrosporum slecht met andere ECM-schimmels kan concurreren, en alleen daar stand
kan houden waar een gevestigde populatie van andere ECM-schimmels ontbreekt.
Andere ectomycorrhizavormers blijken niettemin een vast bestanddeel van schimmelgemeenschappen te kunnen vormen, ook als ze daar zelf steeds als slechts kleine, kortlevende
genets in aanwezig zijn (Fiore-Donno & Martin, 2001; Bergmann & Miller, 2002). Deze
schimmels, zoals bijv. de Amethistzwam (Laccaria amethystina) en Russula brevipes, zijn er
blijkbaar op ingesteld om de wortels van hun gastheerbomen regelmatig opnieuw te koloniseren vanuit sporen. Boomwortels in ECM-bossen zijn meestal voor vrijwel 100% gemycorrhizeerd, en het is zeer waarschijnlijk dat ‘kale’ wortels die daar in de bodem verschijnen
snel door het aanwezige mycelium gekoloniseerd zullen worden. Een enkele spore van bijv.
L. amethystina moet, alleen al vanwege de geringe grootte, veel minder concurrentiekrachtig
zijn dan al gevestigde complete mycelia van andere soorten, dus het is verbazend dat zo’n
soort toch een groot aandeel van de boomwortels weet te koloniseren, zelfs in opgaand,
volwassen bos.
Waar zit het mycelium?
Schimmels kunnen, enkele uitzonderingen daargelaten (zoals Piloderma fallax, met z’n
karakteristiek gele mycelium), niet van uitsluitend hun mycelium worden gedetermineerd.
Als direct gevolg daarvan is het altijd erg moeilijk geweest om de ruimtelijke verdeling van
schimmels in hun substraat te bestuderen. Ook dit onderzoeksveld heeft enorme vooruitgang
geboekt dankzij de moleculaire technieken. Een aantal onderzoekers heeft zich bijvoorbeeld
gestort op de verticale verdeling van ECM-mycelium in de bodem. In één van de gedetailleerde studies van de mycorrhiza-groep uit Aberdeen (Genney et al., 2006) is gekeken naar de
ECM-schimmelgemeenschap bij Grove den in de duinen van de noordoostkust van Schotland.
Ze namen bodemmonsters van 2×2×2 cm3 over een totale diepte van 20 cm, isoleerden daar
zowel de mycorrhiza’s als het vrije mycelium uit, en identificeerden de betreffende schimmels via hun DNA. Hun resultaten duiden op een enorme soortenrijkdom in de bodem: er
werden tot 70 verschillende soorten schimmels geïsoleerd uit één enkel bodemkubusje van
8 cm3. Ook werd duidelijk dat de meeste schimmels zich in de bovenste paar centimeters van
de bodem ophielden, al waren er ook een aantal die bij voorkeur dieper in de bodem zaten.
Bovendien bleek dat bij sommige soorten schimmels de gemycorrhizeerde worteltopjes en
het vrije mycelium ruimtelijk gescheiden in de bodem voorkwamen.
Een complicerende factor bij het onderzoek van de Schotten is dat bij Grove den de fijne
worteltjes (die bij mycorrhiza betrokken zijn) ook bij voorkeur in de bovenste bodemlaag
zitten. Je kunt daardoor moeilijk zeggen of de schimmels die vooral hoog in de bodem voorkwamen daar zaten omdat ze nu eenmaal de bovenste bodemlaag prefereren, of omdat ook
de gewenste boomworteltjes er zaten. Dit aspect is onderzocht door Rosling et al. (2003).
Zij verzamelden boomwortels in een aantal podzol bodemprofielen in Noord-Zweden, en
bepaalden de schimmels die daarin op boomwortels voorkwamen. De meeste schimmels (15
van de 25 soorten) bleken uitsluitend in de minerale bodemlaag voor te komen. Dit zou kunnen verklaren waarom veel van de soortenrijkdom aan schimmels gemist wordt wanneer in
onderzoek alleen de organische bodemlaag bemonsterd wordt. Als bijkomende bijzonderheid
leverde Rosling’s onderzoek ook nog drie Piloderma-soorten op die nog nooit eerder waren
waargenomen.
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Onderzoek naar de ECM-schimmelgemeenschap in de strooisellaag van bos in Estland,
door Tedersoo et al. (2003), toonde een duidelijke ruimtelijke scheiding aan tussen mycelia van ECM-schimmels die in het rottende houtige strooisel zaten of in de bodem tussen
en direct naast het strooisel. Veel taxa met resupinate vruchtlichamen, zoals Rouwkorstjes
(Tomentella spp.), werden vooral gevonden op mycorrhiza’s in rottend hout. Dit onderzoek
toonde niet alleen aan dat mycelia duidelijk ruimtelijk gescheiden voorkomen, maar ook dat
schimmels die geen opvallende vruchtlichamen vormen niettemin een aanzienlijk deel van de
totale ECM-schimmelgemeenschap kunnen vormen. In dit specifieke geval vormde 60% van
de geïdentificeerde soorten slechts onopvallende vruchtlichamen. En ten slotte benadrukte
hun werk eens te meer één van de grootste verrassingen die de moleculaire aanpak van ECMonderzoek heeft opgeleverd: veel paddenstoelen
die traditioneel geacht werden bij saprotroof
levende schimmels te horen, bijvoorbeeld omdat
ze op hout groeien, bleken in feite de vruchtlichamen van ectomycorrhiza-vormende schimmels te
zijn. Tomentella is hier weer een voorbeeld van
(Kõljalg et al., 2000).
De scheidslijn tussen saprotroof en
mycorrhiza
De relatieve activiteit van saprotrofe en ECM- De vruchtlichamen van Rouwkorstjes (hier
schimmels is een onderwerp dat sinds kort nogal Tomentella sublilacina) groeien vaak op hout,
wat aandacht trekt. Veel nieuwe resultaten zijn maar blijken in feite typische ectomycorrhizavorverkregen door de groep van Björn Lindahl en mers te zijn. (Foto & tekst: Nico Dam)
medewerkers, aan het SLU in Uppsala, Zweden.
Het is nog niet zo lang geleden dat algemeen werd aangenomen dat ECM-schimmels niet zelf
strooisel afbreken, maar afhankelijk zijn van saprotrofe schimmels (en bacteriën) voor opneembare voedingsstoffen. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat veel ECM-schimmels
zelf in staat zijn om enzymen uit te scheiden waarmee een heel scala aan organische stoffen
afgebroken kan worden (Lindahl et al., 2005). Bovendien is gebleken dat het onwaarschijnlijk is dat saprotroof levende schimmels significante hoeveelheden mineralen vrijmaken (dat
wil zeggen, in de bodem brengen, zodat andere organismen ze weer kunnen opnemen). De
reden daarvoor is dat zowel mineralen als koolstof efficiënt binnen het saprotrofe mycelium
blijken te circuleren, waardoor de noodzaak om steeds maar weer nieuwe organische stof af
te breken vermindert (Lindahl et al., 2001a; Lindahl & Olssen, 2004). In een aantal bijzonder
elegante experimenten zijn pulsaties in het mycelium aangetoond, waardoor de celinhoud
(cytoplasma) als het ware rondgepompt wordt (Tlalka et al., 2007). Dit rondpompen van celsap door een mycelium, en de uitgestrekte, dikke rhizomorfen die door sommige saprotrofe
schimmels gevormd worden (denk aan Grote stinkzwam of Breedplaatwortelzwam) zorgen
ervoor dat plekken met dood organisch materiaal in een bos over grote afstanden met elkaar
verbonden kunnen worden.
Toen men zich eenmaal realiseerde dat ECM-schimmels ook zelf organisch materiaal
kunnen afbreken, rees gelijk de vraag in hoeverre mycelia van ECM-vormende en saprotrofe schimmels directe concurrenten van elkaar zouden kunnen zijn bij het koloniseren van
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geschikt substraat. In een serie experimenten forceerden Lindahl et al. (1999, 2001b) de
interactie tussen mycelia van de saprotrofe Psilocybe fascicularis (Gewone zwavelkop) en
de ECM-schimmel Suillus variegatus (Fijnschubbige boleet). De zwavelkop was geënt op
blokjes hout van variabele grootte, en de boleet op de worteltjes van Grove den. Zij toonden
aan dat de boleet voedingsstoffen kon afpakken van de zwavelkop, maar dat dat omgekeerd
kon worden door de zwavelkop op groter substraat te enten (en daarmee een robuustere
uitvalsbasis te verschaffen). Dit onderzoek wijst erop dat er in onze bossen waarschijnlijk een
sterk dynamische interactie tussen ECM-schimmels en saprotrofe schimmels aan de gang is,
waar we tot voor kort geen weet van hadden.
In één van de belangrijkste bijdragen aan de schimmelecologie van de laatste jaren bestudeerden Lindahl et al. (2007) de details van de ruimtelijke verdeling van schimmels in de
bodem van een typisch Scandinavisch Grove-dennenbos in Midden-Zweden. De schimmels
werden zoveel mogelijk op naam gebracht door middel van DNA-sequenties. De ruimtelijke
verdelingen van de schimmels werden vervolgens gecorreleerd aan de leeftijd, de koolstof/stikstof-verhouding (C/N ratio) en de natuurlijke abundantie van het 15N-isotoop in de
organische stof van de verschillende bodemlagen. Verrassend genoeg bleken de saprotrofe
schimmels vrijwel beperkt te zijn tot het jongste strooisel (minder dan 4 jaar oud), waarin
ze de organische koolstof (C) vrijmaakten, maar de stikstof (N) onaangeroerd lieten. Onder
deze jongste strooisellaag, in het afgebroken strooisel en de humus, bleken ECM-schimmels
veruit te domineren. Juist in deze diepere bodemlagen werd het merendeel van de stikstof
vrijgemaakt, en waarschijnlijk voor een deel (weer) aan de waardplanten doorgegeven. Deze
resultaten wijzen er sterk op dat de activiteiten van de twee groepen schimmels zowel in
ruimte als in tijd gescheiden zijn, althans in de duidelijk gelaagde bodems van de noordelijke
bossen. Daarnaast werd ook duidelijk dat er nog steeds veel gegevens ontbreken aan de databases met DNA-sequenties van schimmels, die gebruikt worden om myceliumfragmenten
uit bodemmonsters tot op soort te determineren. Vooral de ascomyceten zijn slecht vertegenwoordigd.
Een vergelijkbaar Zweeds dennenbos vormde het toneel voor een ander grensverleggend
onderzoek naar het belang van schimmels in natuurlijke ecosystemen. In dit geval ging het
om de rol van schimmels als ‘pijpleidingen’ voor vrijgemaakt koolstof terug in de bodem.
Eén van de grote onbekenden in relatie tot de koolstofkringloop in bossen is de bijdrage van
boomwortels en de daarmee geassocieerde organismen aan de stofwisseling in de bodem.
Die factor te kunnen beoordelen is van groot belang voor het modelleren van koolstofinput
en -output in bos-ecosystemen. Högberg et al. (2001) verwijderden de schors rondom de
stammen van Grove den in een aantal proefvakken. Door dat ‘ringen’ werd in die bomen het
transport van fotosyntheseproducten vanuit de kroon naar de wortels effectief geblokkeerd,
waardoor zowel de wortels als de bijbehorende mycorrhizaschimmels verstoken bleven van
voedsel. De idee was dan dat als er verschillen in CO2-uitstoot van de bodems in (onbehandelde) controleplots en in de geringde plots gemeten zouden worden, deze indicatief zouden
zijn voor de respiratie van de combinatie boomwortel + mycorrhizaschimmel. De metingen
toonden aan dat maar liefst ruim 50% van de totale CO2-uitstoot afkomstig was van het
wortelstelsel en de bijbehorende schimmels. Vijf dagen na het ringen was de respiratie al
met 37% afgenomen, en de fructificatie van de ECM-schimmels liep al binnen twee dagen
significant terug. In een vervolgonderzoek toonden Högberg & Högberg (2002) aan dat de
mycelia van ECM-fungi ongeveer een derde deel van de totale microbiële biomassa van
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deze Grove-dennenbossen uitmaakten, en dat ze, samen met de boomwortels zelf, voor de
helft van het in de bodem geproduceerde CO2 verantwoordelijk waren. Uit dit onderzoek
blijkt duidelijk dat het transport van koolstof vanuit de bomen naar het mycorrhizavormende
mycelium één van de belangrijkste kanalen is waarlangs fotosyntheseproducten in de bodem
terecht komen.
Toekomstige ontwikkelingen
Paddenstoelen en klimaatverandering
De mate waarin de mondiale klimaatverandering zijn weerslag zal hebben op de verspreiding
en het functioneren van schimmels zal ongetwijfeld een belangrijk onderzoeksgebied worden
in de komende jaren. Voor grote delen van Europa worden veranderingen in patroon en hoeveelheid van de neerslag voorspeld. Experimenten waarbij onder gecontroleerde condities
een kunstmatig klimaat werd gecreëerd hebben al aangetoond dat zowel droogte als vernatting een grote invloed op het bodemleven kunnen hebben. Vooral droogte is een belangrijke
parameter voor de activiteit van allerlei organismen in de bodem. Schimmelsoorten die aan
periodieke droogte zijn aangepast zouden het toekomstige klimaat wel eens prettig kunnen
gaan vinden. Ook de verspreidingspatronen van boomsoorten in Europa zullen waarschijnlijk aanzienlijk veranderen als gevolg van de klimaatverandering, en dat zal directe gevolgen
hebben voor de met die bomen geassocieerde schimmels.
Een nog onbeantwoorde maar niettemin bijzonder belangrijke vraag is wat het effect
van de klimaatverandering op het functioneren van ecosystemen zal zijn. We weten op dit
moment nog vrijwel niets over de rol van individuele soorten of zelfs groepen van vergelijkbare soorten in ecosystemen. Kennis hieromtrent moet uit veldonderzoek komen, aan de
ecosystemen zelf, om zo de mogelijke consequenties van de door de mens veroorzaakte veranderingen in schimmelpopulaties te kunnen beoordelen. Door de voortdurende vooruitgang
van moleculaire technieken zullen ons waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd de middelen
ter beschikking staan om de activiteit van schimmels in het veld te bepalen. Ik ben er zeker
van dat ons in dat opzicht nog heel wat verrassingen wachten.
Schimmels en de toenemende CO2-concentraties
Het is een erkend feit dat de concentratie van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer dramatisch
is toegenomen sinds de industriële revolutie, en dat die stijging nog steeds doorgaat. Enkele
onderzoekers hebben de potentiële effecten van die verhoogde CO2-concentraties op ECMschimmelgemeenschappen bestudeerd (zie bijv. Fransson et al., 2001). De algemene aanname
is dat een verhoogd CO2-gehalte zal leiden tot toenemende koolstoffixatie door fotosynthese,
en dat daardoor meer fotosyntheseproducten (lees: suikers) ter beschikking zullen komen
aan de plantenwortels en de daarmee geassocieerde mycorrhiza’s. Verhoogde productiviteit van mycelia en toegenomen kolonisatiegraad van worteltopjes door ECM-schimmels
is inderdaad waargenomen (Godbald et al., 1997). Onduidelijk is echter of dat blijvende
effecten zijn, of alleen maar een kortdurende respons op de verandering in CO2-concentratie.
Ander onderzoek (Parrent & Vilgalys, 2007) heeft slechts minimaal effect van verhoogde
CO2-concentraties op ECM-schimmelgemeenschappen kunnen aantonen. In feite zijn directe
effecten van verhoogde CO2-concentraties op schimmels onwaarschijnlijk, gezien het feit dat
CO2-concentraties in de bodem, en ongetwijfeld ook in dood hout, sowieso al een stuk hoger
zijn dan die in de atmosfeer. Dat is een gevolg van de stofwisseling van het bodemleven, en
de relatief geringe gasdiffusie in dit substraat.
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En de amateurmycologen?
Waar en wanneer paddenstoelen zullen opduiken is een berucht onvoorspelbaar fenomeen.
Hierdoor is het bijzonder lastig om betrouwbare gegevens te verkrijgen over verspreiding van
schimmels, en over potentiële veranderingen in de ecologie van die schimmels. Niettemin
is in twee gevallen aangetoond dat de fenologie van paddenstoelen, dwz het patroon van
fructificatie in de tijd, in de afgelopen jaren al is veranderd. In Zuid-Engeland fructificeren
sommige soorten vroeger en langduriger dan in het verleden, terwijl andere soorten sinds kort
twee fructificatiepieken per jaar vertonen (Gange et al., 2007). In contrast hiermee bleek in
Noorwegen de fructificatieperiode met maar liefst bijna twee weken vertraagd te zijn sinds
1980 (Kauserud et al., 2008). Dit onderzoek is feitelijk alleen maar mogelijk geweest dankzij
grote aantallen opgeslagen waarnemingen en herbariumcollecties door amateurmycologen.
Langetermijn onderzoek waarbij ook naar de fructificatie van schimmels wordt gekeken,
naar de paddenstoelen dus, heeft essentiële informatie over de ecologie van schimmels opgeleverd. Financiering van zulk onderzoek is, vandaag de dag, onmogelijk. Eveneens is het
in veel landen in Europa (en daarbuiten) helaas erg moeilijk geworden om financiering te
krijgen voor grootschalig taxonomisch onderzoek aan schimmels, ondanks het feit dat er
duidelijk behoefte is aan zulk werk. Dit zijn gebieden waar amateurs een essentiële rol kunnen (blijven) vervullen.
In verschillende delen van de wereld lopen initiatieven die er op gericht zijn organismen
te catalogiseren aan de hand van korte stukjes DNA. (Zie bijv. de Europese webstek http://
www.ecbol.org .) Dit wordt wel ‘barcoding’ genoemd, streepjescodering: een kort stuk DNA
dat alle organismen bezitten, maar dat variabel genoeg is om er individuele soorten mee
te kunnen onderscheiden wordt gebruikt als streepjescode voor dat organisme – net als de
streepjescode op supermarktproducten. Deze aanpak valt of staat met de correcte identificatie
van representatieve exemplaren van iedere soort. In vele landen van Europa is het aantal
professionele mycologen dat de interesse of zelfs maar de kennis heeft om paddenstoelen
te identificeren, echter aanzienlijk geslonken. Gelukkig zijn er nog steeds heel wat amateurmycologen die veel ervaring op dit gebied hebben, en het is niet onwaarschijnlijk dat er in
de komende jaren in toenemende mate een beroep op deze begaafde enkelingen gedaan zal
worden door de streepjescodeerders.
Samenvatting
Een groot deel van de toename van onze kennis van schimmelecologie van de afgelopen
jaren is te danken aan de ontwikkelingen in de moleculaire genetica. Het is inmiddels mogelijk om schimmel-DNA direct uit een groot aantal substraten te halen (zoals grondmonsters,
dood hout, enz.), waardoor het mogelijk is geworden om gedetailleerde uitspraken te doen
over verspreiding, verscheidenheid en functie van schimmels. Nog maar 20 jaar geleden
was het vrijwel onmogelijk om zulke gegevens te verkrijgen. De nieuwe resultaten hebben
laten zien dat schimmelgemeenschappen nog gevarieerder en complexer in elkaar steken dan
men al dacht. Bovendien bleek de verscheidenheid aan ectomycorrhiza-vormende schimmels
aanzienlijk groter te zijn dan gedacht, omdat veel vroeger als saprotroof gekarakteriseerde
schimmels in feite typische mycorrhizavormers bleken te zijn (bijv. de korstzwammen uit het
geslacht Tomentella).
Van oudsher een van de belangrijkste beperkingen bij veldonderzoek naar de ecologie
van schimmels (of de microbiota in het algemeen) werd gevormd door de enorme heterogeni209
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Figuur 3: De aantallen artikelen over
mycorrhiza tussen 1981 en april 2008
in Nature en Science, volgens gegevens uit de Science Citation Index.
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teit van het mycelium, in zowel
ruimte als tijd, en zowel qua
substraat als inherent aan de
schimmel zelf. Koppel dat aan
de karakteristieke megaverscheidenheid van microbiële
levensgemeenschappen, en je
staat voor een schier onmogelijke taak als je toch betrouw~ ~ § ~ § ~
§
§ § ~ §
bare en nauwkeurige uitspraken
Jaartal
over zulke systemen wilt doen.
Dit is een onderzoekgebied waar moleculaire technieken voor een revolutie hebben gezorgd.
Moleculaire ecologie is een vakgebied dat zich zeer snel ontwikkelt, en in de nabije toekomst
zal het mogelijk worden om zelfs de heterogeniteit van schimmelgemeenschappen in kaart te
brengen, door onderzoek waarbij op grote schaal monsters genomen worden. Zulk onderzoek
is essentieel als we willen begrijpen wat de fundamentele factoren zijn die diversiteit en
functie van schimmelgemeenschappen ondersteunen en in stand houden.
Duidelijk is ook dat men zich steeds sterker bewust wordt van het belang van fungi als
groep organismen. Dit valt bijvoorbeeld af te lezen aan het recent verschijnen van enkele
geheel aan mycologie gewijde wetenschappelijke tijdschriften, zoals Mycological Progress
en Fungal Biology Reviews, en het onlangs door Elsevier gelanceerde Fungal Ecology. Ook
in bredere kring neemt de interesse voor mycologie toe. Er is een geleidelijke toename van
mycorrhiza-gerelateerde publicaties in de twee toptijdschriften, Nature en Science, over de
afgelopen 25 jaar (Figuur 3). Zoals aan de in dit verhaal geciteerde publicaties kan worden
afgelezen, behoren Europese mycologen, zowel professioneel als amateur, bij de wereldtop
in het onderzoek naar de ecologie van schimmels. Ik hoop dat dat nog minstens 100 jaar zo
blijft.
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Fungi are not only for mycologists. The use of fungi as food, medicin or narcotic is widespread, be
it not everywhere equally common. This paper provides a brief overview of the current state of mushroom cultivation for various purposes, notably as a source of food and medicine. Many new developments are initiated in Asia.

I

n Coolia staan vooral artikelen over taxonomie en ecologie van paddenstoelen. Op verzoek van de redactie volgt hier dit keer ook een bijdrage over het gebruik van paddenstoelen. Gezien mijn achtergrond ligt de nadruk hierbij op de teelt van paddenstoelen
voor verschillende toepassingen. De belangrijkste toepassing is als voeding; medicinale
toepassingen zijn vooral in het Verre Oosten te vinden, terwijl het gebruik van hallucinogene
paddenstoelen van minstens vier continenten bekend is. In verband met nieuwe Europese
regelgeving is het vinden van een toepassing voor de zogenaamde champost (dekaarde en
onderliggende compost met champignonmycelium) op dit moment een thema dat snel meer
aandacht krijgt.

Paddenstoelen als voedingsbron
Het lijdt geen twijfel dat de mensheid al vroeg begonnen is met het eten van paddenstoelen.
Interessant daarbij is het verschil tussen paddenstoelminnende culturen en de zogenaamde
mycofobe samenlevingen. Het is voor Polen, Italianen en Russen moeilijk voor te stellen dat
wij de boleten in de bossen gewoon weg laten rotten; paddenstoelen zoeken is in die landen
een populair uitje en zorgt deels voor extra inkomsten (figuur 1).
In Nederland is het overigens opmerkelijk dat Cantharellen tot de jaren zestig wel veel
door de inheemse bevolking geplukt werden, terwijl men verder angstig was voor andere
paddenstoelen. Uit de literatuur blijkt dat Grieken paddenstoelen als goed voedsel zagen voor
Tabel 1: Voedingswaarde. Paddenstoelen bevatten vooral veel vocht (maar nog altijd net
iets minder dan een komkommer), eiwitten en vezels, en weinig koolhydraten en vet. Alle
waarden (behalve het vochtgehalte) in gewichtspercentage van het droge-stofgehalte. (Naar
Chang & Miles, 2004: Mushrooms – Cultivation, Nutritional value, Medicinal effect and
Environmental impact. CRC Press.)
Vochtgehalte
Ruw stikstofgehalte (N × 4,38)
Ruw vetgehalte
Koolhdyraten
Vezels
Asgehalte

80 – 90%
30%
2-8%
50%
15%
7-12%
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Figuur 1. Pleurotus nebrodensis is een kostbare soort in China, waarvan de vruchtlichamen
per stuk ingepakt worden. Alle foto´s in dit artikel zijn van de auteur.
het krijgsvolk en de Romeinen zelfs als voedsel van de goden. De Keizeramaniet (Amanita
caesarea) zou uitsluitend voor de keizer bestemd zijn. Populierleemhoed (Agrocybe cylindracea (= A. aegerita)) was een andere populaire paddenstoel in het Romeinse rijk. De eerste
aanwijzingen voor de teelt van laatstgenoemde soort op stobben van populieren stammen uit
deze periode.
Paddenstoelen bevatten relatief veel essentiële aminozuren; de voedingswaarde in calorieën is laag, maar in de huidige ‘junk food’ cultuur is dat eerder een aanbeveling dan een
tekortkoming. In bereide producten kan de voedingswaarde overigens fors stijgen; meestal
is een forse hoeveelheid olie of boter gebruikt om de paddenstoelen te garen. De vetten in
de paddenstoelen zijn dan wel overwegend (69–76%) onverzadigde vetten, maar voor de
toegevoegde roomboter geldt dat niet.
Paddenstoelen bevatten vitaminen als thiamine (B1), riboflavine (B2) en ascorbine (C).
Per 100 gr drooggewicht bevat Volvariella bijv. 0,35 mg en de Shiitake 7,8 mg thiamine.
Verder bevatten paddenstoelen ergosterol, dat ons lichaam onder invloed van UV licht in
vitamine D kan omzetten.
Smaak en textuur
De smaakbeleving hangt van zowel de eigenlijke smaak en de textuur als van visuele aspecten als kleur en presentatie af. Bijzonder geliefd zijn de abrikozenachtige zoete smaak van
Cantharellen, de naar knoflook neigende nasmaak van Shiitake en de sterke bouillonachtige
geur en smaak van gedroogd Eekhoorntjesbrood. Bij een aantal soorten zorgt het drogen voor
een veel sterkere smaak, maar de textuur is vrijwel altijd minder prettig vergeleken met die
van verse paddenstoelen.
Paddenstoelen variëren in textuur van houtig naar kraakbeenachtig tot taai vezelig, mals
vleesachtig en sponzig. De bereidingswijze heeft uiteraard ook invloed op de textuur. Andere
culturen waarderen de ‘bite’ van Judasoren en verwanten (er zijn verschillende soorten
Auricularia in cultuur gebracht), in de Europese keuken is er minder ervaring mee.
Hallucinogene paddenstoelen
Voor alle helderheid: hallucinerende paddenstoelen bestaan niet, wel mensen die in een meer
or minder goedaardige ‘trip’ geraken door het nuttigen van ‘magic mushrooms’. Sinds mensenheugenis maken paddenstoelen onderdeel uit van religieuze rituelen. Van Siberische volkeren is bekend dat de sjamaan de hoed van gedroogde Vliegenzwam tot zich nam en dat zijn
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volgelingen zich laafden aan zijn urine. Het is dit merkwaardige gebruik dat Robert Gordon
Wasson (bankier en grondlegger van de wetenschap der entheogene paddenstoelen) deed
vermoeden dat een belangrijke godheid van de hindoes, Soma, feitelijk de Vliegenzwam
betrof. Deze Soma kwam voor in de Himalaya, stond op één been en was rood. Duizenden
kilometers verwijderd van Siberië kenden de hindoes hetzelfde gebruik: de priester nuttigde
Soma, de leken zijn urine. Diverse auteurs (o.a. Lemaire) hebben gezocht naar bewijzen dat
de vrucht die Eva aan Adam aanbood geen appel was maar een Vliegenzwam. Er zijn wel
aanwijzingen voor een cultuur van ‘magic mushrooms’ in Europa, maar sluitende bewijzen
zijn niet gevonden.
Toeristen die in onze hoofdstad menen te
kunnen vliegen, hebben geen Vliegenzwam maar
Psilocybe cubensis (figuur 2) tot zich genomen.
De Nederlandse rechtspraak heeft bepaald dat
teelt en verkoop van verse paddo’s toegelaten
zijn. Het drogen van deze paddenstoelen is echter
verboden, evenals verwerking in stroopwafels.
In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is de verkoop van verse paddenstoelen een aantal jaren
geleden verboden. Daarmee ging een lucratieve
exportmarkt voor de Nederlandse telers verloren.
In Nederland speelt de discussie over het verbod
op paddo’s dit jaar na een aantal incidenten met
buitenlandse toeristen. Het lijkt erop dat de overheid veel tijd en aandacht besteedt aan deze niet
verslavende paddo’s, terwijl zwaar verslavende Figuur 2. Psilocybe cubensis op
drugs als nicotine en ethanol wel toegelaten zijn. Nederlandse kwekerij.
Sterker nog, deze leveren de overheid miljoenen
op aan accijnzen. De discussie over al dan niet verbieden van paddo’s is vertroebeld door
een mix van opportunistische, moralistische en principiële argumenten. Het recht om zelf te
bepalen wat je met je lichaam doet, eigen gewin van kwekers en handelaren, inconsequent
overheidshandelen, christenpolitieke selectieve verontwaardiging, de effectiviteit en handhaving van een verbod op paddo’s: het is spannend om te zien met welk wetsontwerp het Rijk
in het najaar van 2008 op de proppen zal komen.

een

Medicinale aspecten
Veel paddenstoelen maken biologisch actieve stoffen aan in mycelium of vruchtlichaam.
Voorbeelden zijn zware polysacchariden die het ‘innate’ (aangeboren) immuunsysteem
versterken en tumorremmende eigenschappen hebben. Van een aantal inhoudsstoffen zijn
klinische testen tot en met fase 3 gedaan; in Azië zijn ze in gebruik als medicijn tegen diverse
typen tumoren. Polysacchariden kunnen veel biologische informatie overdragen vanwege
hun enorme variabiliteit in structuur. De werking van veel soorten was al bekend uit de TCM
(Traditional Chinese Medicin); modern wetenschappelijk onderzoek bevestigde de claims
van de traditionele toepassingen. De eerste drie belangrijke medicijnen waren beta glucanen,
 Entheogeen: een psychoactieve substantie die in religieuze of shamaanse context gebruikt wordt.
(Letterlijk: “afkomstig van de god in onszelf”.)
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Tabel 2. Paddenstoelen met anti-tumor of immuunversterkende polysacchariden.
Agaricus brasiliensis (= A. blazei ss Heinem.)
Panellus serotinus (= Hohenbuehelia s.)
Agrocybe cylindracea (= A. aegerita)
Inonotus obliquus
Albatrellus confluens (= Polyporus c.)
Lentinula edodes
Armillariella tabescens
Leucopaxillus giganteus
Amanita muscaria
Lyophyllum decastes s.l.
Dictyophora indusiata
Perenniporia fraxinea (= Fomitella f.)
Flammulina velutipes
Phellinus linteus
Grifola frondosa
Pleurotus citrinopileatus*
Ganoderma lucidum
Pleurotus cornucopiae
Ganoderma tsugae
Pleurotus pulmonarius
Hericium erinaceus
Sarcodon aspratus
* Volledig te kruisen met P. cornucopiae, en eigenlijk geen aparte soort.
Krestin uit het mycelium van het Elfenbankje (Trametes versicolor), Lentinan uit de vruchtlichamen van de Shiitake en Schizophyllan uit een vloeibare cultuur van Schizophyllum commune, het Waaiertje. Naast glucanen zijn een aantal biologisch actieve glycanen gevonden,
waaronder Glucomannan uit Agaricus brasiliensis, Glucogalactan uit Ganoderma tsugae en
Mannogalactofucan uit Grifola frondosa.
In Korea is een polysaccharide uit Phellinus goedgekeurd als medicijn en de Korean
New Pharmaceutical Company heeft dit product sinds 1997 vermarkt. Als het mycelium de
gewenste biologisch actieve stof bevat, vindt productie veelal plaats in bioreactoren. Daarin
bevindt zich een gesteriliseerd medium met de benodigde voedingsstoffen. Sporen of vloeibare entstof van de gewenste paddenstoelsoort groeien dan binnen enkele weken uit, waarna
de producenten het mycelium afscheiden en er de gewenste producten van maken.
Een aantal actieve stoffen bevinden zich uitsluitend in vruchtlichamen, bijv. triterpenen
in Ganoderma lucidum (Gesteelde lakzwam; figuur 3). Eén van de eerste formeel toegelaten
medicijnen op de Chinese markt (2003) betrof sporenpoeder van deze vanouds bekende medicinale paddenstoel. De landbouwuniversiteit van Fujian (ca. vier maal groter dan WUR)
heeft een gesloten keten opgezet met een biologisch gecertificeerde kwekerij voor 10 ton (!)
sporenpoeder per jaar. Bij een oogst van 25 gram sporen per zakje met 1,2 kg substraat valt
uit te rekenen hoeveel substraat hiervoor benodigd is. Per batch vindt monitoring plaats van
het triterpeengehalte in het sporenpoeder.
Dong Chun, Xia Cao: Winter insekt, zomer gras
De Chinezen gebruiken deze poëtische naam voor het genus Cordyceps, in ons land onder andere bekend van de Rupsendoder (Cordyceps militaris). Veel soorten uit dit geslacht
parasiteren insecten, een enkeling heeft een truffel als gastheer (bijv. Cordyceps ophioglossoides). De meest waardevolle soort is Cordyceps sinensis, waarvan één complete rups met
vruchtlichamen al meer dan een Euro opbrengt. De militaire campagnes van het Lichtend
Pad in Nepal zijn deels gefinancierd uit de belasting die de bevolking moest betalen voor
deze Cordyceps. Zodra de sneeuw gesmolten is op de berghellingen in de Himalaya en aangrenzende gebieden als Yunnan, Sichuan (de provincie waar dit jaar een grote aardbeving
plaatsvond) en het noorden van India, trekt de bevolking erop uit om te zoeken naar deze paddenstoelen. Hele dorpsgemeenschappen leven van de oogst aan deze soort in het voorjaar; ze
trekken wekenlang door de bergen naar de van oudsher bekende vindplaatsen.
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Figuur 3. Extra dunne Ganoderma lucidum (Gesteelde lakzwam) ligt te drogen in Fujian. De gewei-achtige vorm van de paddenstoelen ontstaat door de
CO2-concentratie in de omringende lucht hoog te houden tijdens de kweek. Deze
vruchtlichamen zijn geteeld volgens de JUNCAO-methode: op grassen en kruiden
als substraat.
Figuur 4.
Gekweekte vruchtlichamen
van Cordyceps japonica.
Iedere plastic fles bevat
120 gram doodgestoomde
rupsen die als voedsel dienen voor het mycelium, dat
tientallen vruchtlichamen
voortbrengt.
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De actieve stoffen (o.a. cordycipine, ophiocordine en diverse polysacchariden) hebben
antitumor, antibiotische en schimmelremmende werking; de traditionele Chinese medicijnkunst schrijft deze soort voor bij leverproblemen.
Vanwege de hoge prijzen is het lang niet zeker dat een product dat volgens de verpakking
Cordyceps bevat, ook daadwerkelijk is bereid met vruchtlichamen en/of het mycelium. Een
Koreaanse kweker die ik deze zomer bezocht, heeft een product ontwikkeld dat gegarandeerd
uitsluitend uit Cordyceps bestaat, in dit geval C. japonica. Hij steriliseert 120 gram rupsen
per plastic fles en spuit er vloeibaar broed op. Na een doorgroeiperiode verschijnen de oranje
gele vruchtlichamen. Hij snijdt de bodem uit de fles, droogt het geheel en verkoopt ze in een
speciale hardplastic houder.
De teelt van paddenstoelen
In het Verre Oosten zijn waarschijnlijk al vanaf de 6e eeuw paddenstoelen gekweekt, te weten
het Judasoor; enkele eeuwen later kwam daar het Fluweelpootje bij (figuur 5). Vanaf het jaar
duizend, tijdens de Chinese Song dynastie, kwam er vervolgens de teelt van Shiitake bij.
Het fameuze “Chinese book of agriculture” uit 1313 vermeldt de teeltwijze: de Chinezen
kweekten de Shiitake op omgezaagde stammen, maar zonder broed. De ‘champignon de
Paris’ volgde in 1600 in Frankrijk, Ganoderma in 1621. Bij de champignon was sprake van
enten: kleine stukken compost met het mycelium werden overgezet op versere compost. Dat
vond uiteraard niet onder steriele omstandigheden plaats, waardoor er vaak sprake was van
ziekten en plagen.
Figuur 5. De teelt van Fluweelpootjes (Flammulina) vindt plaats in het donker, zodat zich
lange stelen vormen en de kleur sterk afwijkt van die van wilde exemplaren.
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De teelt van paddenstoelen heeft zich pas echt in de tweede helft van de 20e eeuw verder ontwikkeld. Tegenwoordig is China ‘s werelds grootste producent. In 2005 teelden de
Chinezen 11,6 miljoen ton verse paddenstoelen, ongeveer 75% van de wereldproductie met
een waarde van 4,8 miljard euro. In Europa heeft Polen de rol van Nederland als grootste producent van champignons overgenomen, maar Nederland heeft nog altijd een sterke positie.
Paddenstoelen op houtstammen
De eerste gekweekte paddenstoelen groeiden van nature
op houtstammen (figuur 6). Nog steeds vindt de teelt van
Shiitake in Korea, China en Japan deels op houtstammen plaats. De boeren boren gaten in stammen en enten
die met broed van deze soort. Dat broed in de vorm van
zaagselpluggen, houten deuvels of wiggetjes is onder steriele omstandigheden doorgroeid met het gewenste ras.
Vanuit de entgaten koloniseert het mycelium het hout; na
6 maanden tot 2 jaar (afhankelijk van klimaat en aantal
entgaten) zetten de boeren de houtstammen rechtop en
geven ze een forse klap op de stammen. Deze merkwaardige gewoonte betekent het verschil tussen een paar
vruchtlichamen oogsten of een hele stam vol met paddenstoelen. Door de schok induceert het mycelium veel
meer vruchtlichamen. Kweken op houtstammen vergt
nauwelijks investeringen van de boeren, maar kost wel
relatief veel tijd. In Nederland zijn daarom alleen een paar
kleinschalige initiatieven van de grond gekomen, zoals Figuur 6. Shiitake op een houtstammeHaveman in Balkbrug. Particulieren kunnen broed bestel- tje. (Foto: Keith Weller, USDA)
len voor Shiitake, winteroesterzwam en gele oesterzwam
(Pleurotus cornucopiae var citrinopileatus) via http://www.spore.nl .
Substraatteelt
Eind jaren zeventig startte de teelt van Shiitake op een substraat in kleine gesteriliseerde
zakken in Taiwan en Japan. Hiermee was de teelt aanzienlijk te versnellen: in plaats van na
een jaar konden de kwekers al na vier maanden de eerste paddenstoelen oogsten. Het proces
was beter te mechaniseren omdat het formaat van de zakken uniform was. Polypropyleen
zakken met 1,2 kg aan substraat met een ring van plastic kregen een watten prop in de ring,
zodat luchtuitwisseling mogelijk was. Het substraat bestond uit een mengsel van zaagmeel
en zemelen. Na sterilisatie entten de kwekers de zakken één voor één door de prop er kort uit
te halen en er broed bovenop te leggen. Na vier maanden (voor Shiitake) was het substraat
doorgroeid en klaar om te fructificeren. Het plastic ging eraf en een temperatuurschok zorgde
voor knoppen aan de bovenkant van het substraat. Met deze techniek bleek het mogelijk een
groot aantal verschillende afvalstromen uit de landbouw te gaan benutten voor houtbewonende paddenstoelen. Maiskolven, katoenafval, katoenhulzen, grassen, miscanthus, kruiden
en toeslagmiddelen als rijstvoermeel en maismeel zijn in de loop der jaren succesvol benut.
De oorspronkelijke teelt op houtstammen is duurzaam mits het bos voldoende tijd krijgt
om weer op te groeien, maar in delen van China (waaronder de belangrijkste provincies voor
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Tabel 3. Lijst van geschikte planten voor en paddenstoelen op het JUNCAO substraat.
Paddenstoelen op JUNCAO substraat
Geschikte planten voor JUNCAO substraat
Agaricus bisporus
Achnatherum splendens
Agaricus brasiliensis (= A. blazei)
Arundinella hirta
Agrocybe chaxingu
Arundinella nepalensis
Agrocybe cylindracaea
Arundo donax
Armillaria mellea
Cymbopogon citratus
Armillaria tabescens
Dicranopteris ampla
Auricularia auricula-judae
Dicranopteris dichotoma
Auricularia carnea
Medicago sativa
Auricularia delicata
Miscanthus floridulus
Auricularia peltata
Miscanthus sacchariflorus
Auricularia polytricha
Miscanthus sinensis
Dictyophora duplicata
Musa nana
Dictyophora indusiata
Neyraudia reynaudiana
Dictyophora rubrovolvata
Paspalum wettsteinii
Flammulina velutipes
Pennisetum alopecuroides
Ganoderma japonicum
Pennisetum purpureum
Ganoderma lucidum
Phragmites communis
Grifola albicans
Pistia stratiotes
Grifola frondosa
Saccharum arundinaceum
Hericium erinaceus
Saccharum robustum
Hypsizygus marmoreus
Saccharum sinensis
Lentinus edodes
Setaria anceps
Pholiota aegerita
Setaria italica
Pholiota nameko
Sorghum propinquum
Pleurotus cornucopiae (citrinopileatus)
Sorghum sudanense
Pleurotus cystidiosus (abalonus)
Sorghum vulgare
Pleurotus ferulae
Spartina alterniflora
Pleurotus ostreatus
Themeda gigantea
Pleurotus salmoneostramineus
Vetiveria zizanioides
Poria cocos
Stropharia rugoso-annulata
Trametes versicolor (= Coriolus v.)
Tremella aurantia
Tremella cinnabarina
Tremella fuciformis
Volvariella bombycina
Shiitake, Fujian en Zhejiang) vormden ontbossing en erosie een groot probleem. Door het
hout te vervangen door diverse kruiden, die de boeren elk jaar kunnen oogsten, bleek het mogelijk een hogere productiviteit te combineren met herstel van het bos op de berghellingen.
Deze zogenaamde JUNCAO methode (letterlijk paddenstoel-kruiden) is ontwikkeld door
prof. Zhanxi Lin (Fujian Agriculture and Forestry University) en is inmiddels in meer dan
vijftig landen in gebruik. Tabel 3 geeft een lijst met planten die voor dit substraat te gebruiken
zijn, en de paddenstoelen die erop gekweekt kunnen worden.
De behandeling van dit JUNCAO substraat verschilt per soortengroep. Zo zijn de
meeste oesterzwammen (met uitzondering van Pleurotus eryngii en P. ferulae) uitste220
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Figuur 7. De oogst aan Konings
oesterzwammen (Pleurotus eryngii) bij
een bedrijf in Korea. Slechts twee vruchtlichamen per fles mogen uitgroeien.
kend in staat gepasteuriseerd substraat
te koloniseren, maar voor Shiitake
en Grifola is sterilisatie het beste.
Een aparte categorie vormen de paddenstoelen die op een gefermenteerd substraat
leven, zoals Agaricus en Coprinus.
Restmateriaal
Een van de redenen waarom ik ooit besloot
mij te verdiepen in paddenstoelen, was de
nuttige rol die ze vervullen in het recyclen
van materialen. Nu is er op de duurzaamheid van paddenstoelen kweken best wat af te dingen
als er grote hoeveelheden energie nodig zijn om het juiste klimaat te bewerkstelligen in de
kweekruimte, maar vergeleken met andere gewassen steken paddenstoelen gunstig af. Zo is
er veel minder water benodigd per kilo product in vergelijking met vele groenten.
In Nederland is de champignonsector een belangrijke afnemer van kuiken- en paardenmest. Vanwege deze oorsprong kreeg champost, het restmateriaal dat overblijft na het kweken van champignons, de status dierlijke mest. Als gevolg hiervan mag er maar een beperkte
hoeveelheid champost over het land uitgereden worden. De champignonkwekers, die toch
al te maken hebben met dalende opbrengsten voor hun product en stijgende kosten, moeten
tegenwoordig betalen voor de afvoer van hoogwaardig organisch materiaal. Vandaar dat er
op het ogenblik onderzoek plaatsvindt naar andere toepassingsmogelijkheden. De Rabobank
erkent de problematiek van de sector en ondersteunt het onderzoek vanwege de mogelijke
voordelen voor de sector en de voordelen op duurzaamheidsgebied. De champost bevat nog
veel stikstof en fosfaat, die als voedsel dienen voor algen. Er zit zoveel lignine in, dat er een
stabiele plaat ontstaat na verhitting en persen. Een onverwachte toepassing van paddenstoelen kan straks het kweken van dierlijk eiwit zijn. In China gebeurt dat al met oesterzwamsubstraat: na het oogsten gaat het substraat als veevoer naar varkens, hun mest is vervolgens de
bron van energie in een vergistingsinstallatie. Met het biogas kookt de gemeenschap en pasteuriseert er het substraat mee. Het
digestaat uit de vergister gaat weer
naar de akkers, zodat de nutriënten
de bodem verrijken. Champost is
niet geschikt voor de conventionele
dierhouderij, maar wellicht wel voor
wormen, kakkerlakken of maden van
wormen.
Zo blijft er altijd voldoende te
onderzoeken in paddenstoelenland.
Figuur 8. De teelt van Volvariella
(Beurszwammen) in Fujian vindt
plaats op afgewerkte champignoncompost, waar de boeren katoenafval aan toevoegen.
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Voor wie trek heeft gekregen van het vorige verhaal, volgen hieronder twee recepten, geselecteerd en op smaak gebracht door Marjo Dam.

Herfstgroenteschotel
1 zakje gedroogde Hoorn van overvloed (trompettes-des-morts)
500 gram schorseneren			
1 theelepel citroensap
800 gram aardappelen			
40 gram boter
2 dl melk				
2 dl slagroom
zout 					
vers gemalen peper
•
•
•
•
•

Gebaseerd op het recept
Potée de légumes d’automne,
uit Cuisine Naturelle, uitgegeven door de Union
Centrale des Producteurs
Suisses de Lait, Bern, 1993.

Week de gedroogde Hoorn van overvloed gedurende 15 minuten in lauw water, laat ze
daarna uitlekken.
Schil de schorseneren onder stromend water. Snijd ze daarna in stukken van 4 cm lang, en
leg ze in water met het citroensap.
Schil de aardappelen en snijd ze in kleine stukken.
Stoof de uitgelekte Hoorn van overvloed in de boter. Voeg de stukken schorseneer en
aardappel toe. Voeg de melk toe en breng het geheel aan de kook.
Voeg de slagroom toe, voeg peper en zout toe en laat het geheel afgedekt op laag vuur in
ongeveer 15 minuten gaar worden.

Eekhoorntjesbroodrisotto
(voorgerecht voor 2 personen)
75 gram gedroogd Eekhoorntjesbrood, geweekt in 600 ml lauw water
110 gram risottorijst			
425 ml paddenstoelenbouillon
75 gram parmezaanse kaas			
2 sjalotten, fijn gesneden
50 gram boter				
1 tl porcini olie (eekhoorntjesbrood-olie)
1 eetlepel platte peterselie, fijn gesneden
zout (evt.) en peper
•
•
•

•

Fruit de sjalotten in een pan met een dikke bodem op laag vuur in 30 gram boter en
eekhoorntjesbroodolie tot ze glazig zijn.
Giet het geweekte Eekhoorntjesbrood af en vang het weekwater op; laat de paddenstoelen
uitlekken, en snij ze in reepjes. (Vers Eekhoorntjesbrood kan ook, maar is een stuk minder
uitgesproken van smaak.)
Voeg de Eekhoorntjesbroodreepjes aan het sjalottenmengsel toe en bak ongeveer 1 minuut. Voeg dan de rijst toe. Laat de rijst ook even meebakken. Blus met wat weekvocht
en roer tot dit is opgenomen. Giet daarna weer wat vocht bij, roer tot het is opgenomen
en ga hiermee door totdat de rijst beetgaar is (dit zal afhankelijk van het merk risottorijst
ongeveer 25 à 30 minuten duren).
Roer het restant van de boter en de parmezaanse kaas erdoor, maal er de verse peper over
en strooi de fijngesneden peterselie erover.
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Eli Heimans, zeer bewogen natuurliefhebber
Rob Chrispijn in gesprek met Fred Nordheim
Rob Chrispijn
Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
Chrispijn, R. 2008. Eli Heimans, an inspiring nature-lover. Coolia 51(4): 223–227.
Eli Heimans was probably the best-known member of the provisional committee which initiated
the foundation of the Dutch Mycological Society, NMV, on 17th October 1908. For many years he had
written a weekly or fortnightly article in the ‘Groene Amsterdammer’ dealing with geology, fossils,
plants, mammals, birds, amphibians and also mushrooms. His early and unexpected death put an end
to his co-operation with Jac.P. Thijsse who later became famous for his Verkade Albums. Fortunately,
the Heimans and Thijsse Foundation helps to prevent his vanishing from our collective memory. Fred
Nordheim, a member of the foundation and former photographer at Artis Zoo, talks about his admiration for Heimans as a writer and a man, in an interview with Rob Chrispijn.

V

an het voorlopig comité dat het initiatief nam voor de oprichtingsvergadering van de
Nederlandse Mycologische Vereniging op 17 oktober 1908, was Eli Heimans waarschijnlijk het meest bekend bij een groter publiek. Want hij schreef toen al vele jaren
voor de Groene Amsterdammer wekelijks of tweewekelijks een artikel. Uit de behandelde
onderwerpen bleek zijn veelzijdige belangstelling. Die veelgelezen artikelen konden gaan
over gesteenten, fossielen, planten, zoogdieren, vogels, amfibieën en ook over paddenstoelen.
Aan de samenwerking met Jac. P. Thijsse kwam een vroegtijdig einde door de onverwachte
dood van Heimans. Daardoor is Heimans een beetje uit ons collectieve geheugen weggezakt.

Figuur 1. Facsimile van een bijdrage van Eli Heimans aan de Groene Amsterdammer van
8 juli 1906. (Bron: Historisch archief van de Groene Amsterdammer.)
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~=~7)lnni:~d~D~-:.d~o;.ltt~;~:e:~j:OO~I~t&:~:~~~:i:n(~~:rn)~

m....l yergl'OOt; in doof1lcede. i. Draachormlke lporen.

6. Vier langwerpige sporenhouderl (aaci),-

nat .i1 zeggllO lIan grQei~ er eer8t uit die
microllOOpbcbe draad een nog kleinere, die
zich vertakt en 't vruchtbeginsel, de toekomltille roltgetorrel, beel ~nel belrJt:edt met
een aiterel fijn weefeel.
Dit lIfeefllel ecbeidteen brui oe ofgeelaebtige
vloeillof af, die k'lli'alijk riekt en de heele
bloem doortrekt, soma de art:lll ~If vocbti"
kan maken. Dal is 't eerste duidelijk lichfr
baar veteehijll8C1 "an de kwaal, en Datuurlijk
heel j,(oed bekend bij de rogge-oouwt'rfI; ze
noemden het vroeglll' en nog wel /umiti9dallw" eeu nll.am di~ uitwij8t, dat het verhand tUllllChen de.r.e 'ermeende bOlling en
het zwarte moederkoorn door bell niet Yerwoed werd. Hoe r.oQ dat ook r
Bleef 't nu hierbij, dun Wll8 't niet on·
mOlfelijk. dit lalltilt en gtlfaarlijk paruitlach
onkruid met k08d lU~\'olg te bestlijden. Door·
datdan de 2:warte hoorntjt:.!:l niet .r.oo builenge"'Oontatrijk woden l:ijn;en daar '-El bovepdien
op of dicbt bij de oppervlakte moeten overwinteren, zullen ze han Ilporen met de wind
kunnen meezenden, kon &000 oml!pitt6n de
venpreidinlt "an de 'poren tegengaan. Mur
het moederkoorn beeft nog een ander Iniddel
van 'Voortplanting en verepreiding.
De zelfde laalt van .r.'Wamdraden, dic 't
vruchtbeginscl overd~kt, vormt no.'\: tijdenl
den bloei van de rORge, een malWl. korle
.rechtopetaandll draAdj~; deze draadjes moeteD zich berllllaldelijk. aap den top iQ, die
top laat JMi l'n het afgesnoerde gedeelt.e vormt
oon werentje op zich.r.elf, een I\njer IOOrt
spoot, ni(lt. dratl.dvormig DU, maar in den
~orm van sommige insecteneieren (fig. 2).
Bij milllO'!ucn ligKCll de.r.e sporen in de
honingdlluw van UngetBst.e roggearen. AI.
I~rlei vliegen en ke\'f'rljetl komeu er op 108;
en hebben deze zich "olge8noept, dan \oopen
of ,liegen de dit::ren verdur, of over de aar,
n8ar andere bloemen, of Daar andere aren
en .r.e brengl'n '-00 de IIporen op de plaau waar
die ontkillmen kunnen.
Deze verepreiding door insecten \'an de
eivormige Ip<lren, kan bet bederf van een
groote rneniate aren tengevolge hebben. Want
de meeete, door de~ tweede 800rt SpOren
geïnfecteerde vruchtbeginsel!!, kunnen oog
gedurende den bloei "lfei!r sporen ontwikkelen en honingdauw VOrmenj óók dur
komen de vliegen en keven op sf; sood~nde k"D 't t.oo'n ~uchte epidemie
worden, in bepaalde dealen van den aklter,
dAt er op de tien aren een voorkomt, die
bij 't rijpen 'i zwart" horentje Yertoont.
Want dat i. bel eind van de hilltorie. De
nr.amdraden dringen,_ nad~t de rond.ellpOr«:,~~
~ormd en vel'!preld zIJn, ook dieper In

I

't vruebtbeltinael, door, ze woekeren Daar
binnen, en er door heen, tot de beele ruimte
dooN-pnnnen ill met draden. [0 het onder&.e
gededte komen ze in 'L eer5t tot run; QBar
beginnen ze een Ya~te mallsa Le vormen, die
al veel breeder en langer i~ dan de vrucbt
ooit "lforden kon. Nur boven blijft het
weef~1 eerst. nOIl eponll8Cbtik. tot ook daar
de ZW'RlIIdrad. n wo dicht op een groeien,
dat. er een vut dOllker lichaam ont&taat.
Alleen aan den top il, bij 't begin vaD de
roggeooKllt, IOlD8 nog 000 klein harig vliellje
te den; dat 18 al lef! wat van 't orgaa.n over, dat
eens een roggekorrel beloofde te worden. In
plllatl! daarvan il daar nu een andere plant,
een parasiet te 'oofJcbijn gekomen, als een
aluipwesptarve uit een vlinderpop_
Nu ligt de scbade niet in bet aantal rogge..
korrels dat "crloren ginjl; r.oo omvangrijk
wordt de kwaal 7,elfden of nooit.
Maar heet gut niet aan. elke aar atuk "Voor
etult na te zien t:U te ontdoen van moederkoorn. Dat tOl't te veel ILrbeidsloon.
Tocb kan dit noexlig zijn, als h~t meel
,erkoopbaar Uor 1i'orden; 110 afdoende is 't
ook nOll:. niet, want kleiDe stukjes moeder·.
koorn bibven bij 't afbreken vaalr. t.itten en
komen met 't meel in menlCh"n.magen.
Gebruikt iemand laugen tijd brood, dat
moederkoorn bevat, dan wordt het bl~ vergiftigd en er onflllaat een wnderliDge'zjek'te
die l:ich eeret openbaart in een ontuit8t.aanbaar jeuken vlll;l bepaalde lict'laamaJoelcu;
de kriebelziekte; weellt verdwünt het weer,
eoms wordt 't erger en de Iichaamstemperatunr !tijgt voortdurend; akeliJr:e ,erechijuIlflclen \'ltn gedeeltelijke af~tef'i'ing {nec:rolle~
doen 7.ich voor, eu do dood is 't einde.
't Spreekt "'el baast van z~lr, dat er bij dit
boerenongeluk ook weer oon Ilelullje i8. Bij
een bepaalde ziekt~ kllll dit vergif heilUlaIll
wetken, natuurlijk Rlll 't op doelmatige en
voorzichtige ",ij.r.e wordt toegedi..nd..
Beet mogelijk, dl\~ ge op uw windelinjl bij
't spenren naar moederhoorn ecn Itruidenzoekster ontmoet, die 't .zelfde doel beoogt;
maar niet om de hnni&, die gij begeert, wekt
't merkwaardige zwarte rOilJrehoorntje haar
belanR!ltelling_ De ..potheker betaalt per
honderd stuka ... nu niet r.oo..eel dat ge uw
spoorkosten er uit .zult halen, al treR ge een
deerlijk aan~taat rogge..eld. Stel 11 teneden
met een tieJIUlI die J6 zorgvuldig OpbeTjlt,
om 't volgend jaar, bij bet ween.ien van
moederkoorn in de rop:e, te bemerken, dat.
ce lIe glad 'Vergeten bebt..
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Gelukkig is er de Heimans en Thijsse Stichting en is er Fred Nordheim, lid van deze stichting,
voormalig fotograaf van Artis en groot bewonderaar van Heimans als mens en als schrijver.
Wat was Heimans voor een man?
Eli Heimans was een heel bijzonder mens, van een zuiverheid welke je bij weinig mensen
tegenkomt. Een enorme belangstelling voor de hele natuurlijke historie, direct gevolgd door
het willen ‘mededelen’ in de ware zin van dat woord! Dat vertellen en schrijven kon hij als
bijna geen ander. Hij heeft Thijsse enorm gestimuleerd. Thijsse heeft gezegd dat hij nooit zou
hebben geschreven als niet Heimans hem ertoe had aangezet. Heimans is op natuurhistorisch
gebied wel de belangrijkste man in Nederland (maar ik stuur hier niet aan op een canon!). Je
kunt gerust zeggen dat Heimans de motor was van Jac. P. Thijsse. Het erge
is dat Heimans stierf op 22 juli 1914 en maar 53 is geworden, zodat Thijsse
hem 31 jaar overleefd heeft.
Wat spreekt je zo aan in zijn werk?
Het is van een bijzondere eenvoud en tegelijkertijd getuigt het van een
grote diepzinnigheid. Of het nu gaat om de beschrijving van Groot springzaad of van een onweersbui in het Geuldal, steeds is er die grote intensiteit.
‘Uit ons Krijtland’ bijvoorbeeld is nog steeds echt een boek voor fijnproevers onder de natuurliefhebbers, terwijl het geschreven is in 1911! Elke
natuurliefhebber zou dit boek gelezen moeten hebben. De Limburgers
mogen hem wel dankbaar zijn! Je zet me met deze vraag lelijk onder druk.
Over Heimans praten of schrijven ontroert me altijd weer. Hij is een van
de weinige mensen die mij écht raken! Misschien is het raar, maar het is
dezelfde ontroering die ik voel bij het lezen van Nescio.
Zijn er duidelijke verschillen met Thijsse in stijl of benadering van de onderwerpen?
Thijsse was meer een opportunist, als schrijver popularistischer dan Heimans. Maar nu moet
ik op mijn woorden letten, want ik wil Thijsse niet tekort doen. Ook zijn werk is natuurlijk heel belangrijk! Het is een gevoelskwestie: Thijsse was pragmatischer ingesteld, terwijl
Heimans in zijn benadering gevoelsmatiger was én filosofischer.
Van Thijsse kan ik genieten, ik heb niet voor niets alle Verkade albums. Het mooie is,
tussen beide mannen is er in de zeven jaar dat ze samen schreven nooit, maar dan ook nooit
een conflict geweest! Dat zegt wel iets over het begrip en de waardering die ze voor elkaar
hadden.
Er was toen heel veel natuur, maar er waren maar bar weinig boeken over. Nu is het
omgekeerde waar. Kan je iets zeggen over de toenmalige situatie?
Hoe meer asfalt, hoe mooier de boeken! Hoed je voor te mooie boeken! Ga liever naar buiten,
want als je er alleen maar over leest, wordt buiten binnen. Aan het begin van de vorige eeuw
waren er in ons land op plantengebied wel goede boeken. Je had Oudemans, geweldig wat
betreft plantenkennis. Maar veel te luxueus en te duur voor gewone mensen. Veel boekjes waren te moeilijk en te elitair. Pak maar eens zo’n oude Heukels Schoolflora. Daarmee
vergaat je snel de lust om planten te gaan zoeken! Heimans haalde Thijsse over om in hun
koffiepauze – beiden hadden een baan als leraar – een nieuwe, duidelijke flora te maken. Dat
betekende 3400 tekeningen van bloemen, blaadjes, vruchtbeginsels etc. Want Heimans stond
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erop dat alles nieuw was, dat wil zeggen door hen zelf gezien en beleefd! Hun flora kwam
uit in 1899 en er stonden zelfs een paar paddenstoelen in, omdat het een echte veldgids was
voor elke natuurliefhebber!
Hoe ontwikkelde zich bij Heimans de liefde voor de natuur?
Zijn liefde voor de natuur kreeg hij met de paplepel ingegeven door zijn moeder. Hij groeide
op in Zwolle en naarmate hij wat ouder werd, breidde de omvang van zijn zwerftochten zich
uit. Op een dag beklom hij met zijn vader de kerktoren van Zwolle (de Peperbus). Zo van
bovenaf de hele omgeving te kunnen zien als een in de diepte liggende landkaart, alle dorpen,
akkers en wegen, de bossen en de weiden. Het maakt een diepe indruk op de kleine Eli en
het wakkerde zijn verlangen om te zwerven nog verder aan. Bijvoorbeeld naar de Vecht waar
tegen Pinksteren de Kievitsbloemen bij duizenden en duizenden bloeiden. Hij schrijft: “Wij
jongens gingen ze elk jaar geregeld plukken en de meisjes, die bang waren voor natte voeten,
haalden ze bij boezelaars (schortje) vol onder langs de kanaaldijk.” Ook het Engelse Werk
was een geliefde plek om rond te kijken, avonturen te beleven en planten, lege vogelnesten
en waterdieren te verzamelen. Soms vertrok hij ’s morgens extra vroeg van huis om langs de
Heiweg richting Raalte te lopen. Op een keer was hij ingespannen bezig om te proberen een
plantje te determineren, toen hij opschrok van een harde, schelle stem boven hem die riep:
“Pinguicula, zoek maar op!” Ja, het was Vetblad en die harde stem was van een oude vrouw
die kinderen in de buurt ‘Teuverhekse’ noemden. Met een grote, platte rieten mand op haar
rug en een stevige wandelstok in haar hand zwierf ze rond op zoek naar kruiden die ze verkocht aan apotheken. Daarom stond ze ook bekend als Kruidenmarie! Als Eli haar later thuis
opzoekt, staat hij versteld van haar prachtige collecties van gedroogde planten en opgezette
dieren. Maar ze heeft ook levende dieren, zoals Hazelwormen in een glazen bak, en prachtige
plantenboeken. Ze heeft een enorme natuurkennis en Eli zuigt die kennis op als een spons!
Als Heimans in het najaar van 1904 in de Groene Amsterdammer een heel artikel
wijdt aan paddenstoelen, is de respons enorm …
Ja, dat artikel ging vooral over de eetbaarheid van paddenstoelen. De dagen erna krijgt hij
doosjes, blikjes en pakjes vol paddenstoelen opgestuurd, zoals hij zelf schrijft “van alle zijden van het land”. Zo groot was de honger naar kennis. Mensen wilden van hem weten
om welke soorten het ging. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er toen vrijwel geen
informatie voorhanden was! Daarom sloeg hun tijdschrift ‘De Levende Natuur’ ook zo aan.
De geïnteresseerde natuurliefhebber had eindelijk een plek om te reageren en om zijn of haar
kennis kenbaar te maken. De Levende Natuur was heel familiair, iedereen kon een bijdrage
leveren. Heimans heeft in die jaren zijn best gedaan om zo veel mogelijk kennis over paddenstoelen te verzamelen en te delen.
Eetbaarheid was toen een belangrijk thema …
Dat speelde inderdaad een grote rol. Ook door de mogelijkheid voor mensen om hiermee
(tijdelijk) in hun levensonderhoud te voorzien of gewoon wat bij te verdienen. In 1905 maakt
hij een reis naar Duitsland om er achter te komen hoe groot de kennis daar was ten aanzien
van eetbare paddenstoelen. In Nederland stelde dit niet veel voor en hij verwachtte dat het
daarmee in Duitsland beter gesteld zou zijn, maar dat viel erg tegen. Tenminste, tijdens de
voetreis die hij maakte door de Zuid-Harz samen met zijn broer waarbij ze regelmatig in225
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formeerden bij boeren, burgers en buitenlui. Uiteindelijk wordt Heimans doorverwezen naar
een echte kenner. Dat blijkt een oude vrouw te zijn die alleen maar Weidechampignon en
Eekhoorntjesbrood kent. Een soort als de Grote parasolzwam was haar onbekend, terwijl
Heimans die nota bene een tiental meters van haar huis aantrof!
Noemt Heimans ook nog specifieke plekken in Nederland?
Hij heeft het herhaaldelijk over de Grintweg naar Lage Vuursche. Heimans kwam veel
in Het Gooi. In deze wegberm en in de omringende bossen vindt hij grote hoeveelheden
Cantharellen. Hij noemt ze ook wel ‘eierzwammen’ en vraagt zich onwillekeurig af hoeveel duizenden guldens aan eierzwammen hier in deze betrekkelijk kleine bossen jaarlijks
vergaan. Hij noemt het een van de voortreffelijkste eetbare paddenstoelen die er zijn, maar
volgens hem vinden ze maar weinig aftrek. Ondanks al zijn aansporingen heeft Heimans de
Nederlanders niet aan het eten van wilde paddenstoelen gekregen, met uitzondering van de
Cantharel. Deze soort heeft in latere jaren wel degelijk aftrek gevonden!
In een van zijn artikelen heeft hij het uitgebreid over de Stinkzwam, een soort die hij
pas leerde kennen toen hij al 36 was …
Ja, raar hè? En omdat Heimans iemand was
die heel goed om zich heen keek, moet je
concluderen dat die Stinkzwam toen een
stuk minder algemeen was dan nu. Hij
komt hem voor het eerst tegen in 1897 en
omdat hij er geen raad mee weet, stuurt hij
hem met Van Gend en Loos naar zijn vriend
Thijsse. Je kan je voorstellen dat die daar
niet echt blij mee was toen hij het pakketje
opende.
Onbedoeld krijg je ook een idee hoe
het in Amsterdam moet hebben geroken! In
zijn poging om de penetrante geur van de
Stinkzwam te beschrijven, vergelijkt hij die
lucht met die van de Lijnbaansgracht. Dat
geeft wel aan hoe erg het toen was met slecht
werkende riolen die zomaar in de grachten
loosden. Langs veel grachten stonden open
bakken waarin de strontemmers geleegd
konden worden. Ook een opmerking in een
ander stuk zegt iets over het beroerde stadse
milieu uit die tijd. Hij merkt ergens op dat
huisvrouwen en dienstmaagden veel en tevergeefs het zilver poetsten. Blijkbaar was
het percentage H2S – een gas met de geur
van rotte eieren - zo hoog dat het zilver al
heel snel weer zwart aansloeg.
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Was Heimans ook betrokken bij de oprichting van de Vereniging
Natuurmonumenten?
Ja, vanaf het allereerste uur. Misschien was Heimans verontwaardiging over de plannen om
het Naardermeer te dempen nog wel groter dan die van Thijsse. Maar hij realiseerde zich ook
dat er hoe dan ook iets moest gebeuren aan het afvalprobleem in Amsterdam.
Beiden trokken ze van leer. Heimans met een artikel in De Groene Amsterdammer, Thijsse
met een groot stuk in het Handelsblad. Samen met Frederik van Eeden hadden ze aan en op
het Naardermeer veel mooie uren beleefd. Dat gaf hen extra aansporing om tegen de demping
te protesteren. En met succes!
Het was toch jouw initiatief om in Zwolle aan de gevel van zijn geboortehuis een
plaquette te bevestigen ?
Dat was niet zijn geboortehuis, maar het huis aan de Papenstraat waar hij is opgegroeid. Er
was wel een soort bordje, maar het stoorde mij enorm dat wat er over Heimans gezegd werd,
zo uiterst summier was. Daarom heb ik de Gemeente Zwolle gebeld en gevraagd of ik een
nieuw bordje mocht schrijven. Dat mocht als ik zelf betaalde. Na een oproep in het blad
Natura werd mij uit alle windstreken geld toegestuurd. Alsof er een grote familie bestond
die oog had voor het belang van Heimans! Daar was ik heel blij om. En dus hangt er nu een
prachtig koperen bordje. Steeds als ik in Zwolle ben, poets ik het even een beetje op (met
Brasso).
Tot slot, wat doet de Heimans en Thijsse Stichting?
Allereerst beheert ze vrijwel alle correspondentie en tekeningen van Heimans en Thijsse,
maar ook van veel tijdgenoten. Ook is er heel veel literatuur, waaronder veel werk van de
Tachtigers. De stichting heeft als doel om het werk van Heimans en Thijsse te verbreiden en
de belangstelling voor de natuur en natuurbeleving levendig te houden. Eens per jaar wordt er
een Heimans en Thijsse prijs uitgereikt aan een instelling of persoon die zich heeft ingespannen op dit gebied. Het is een lieve, arme stichting die nu in een verdomhoekje zit. Letterlijk,
wat ze zitten zo ingepakt dat ze niet kunnen uitpakken. Zo is alles lelijk ontoegankelijk. Het
mooiste was als de stichting een plek kreeg in de Artis bibliotheek, dicht bij het ‘Heimans
diorama’. Of in een daar in te richten natuurmuseum dat Heimans al voor ogen stond en
dan boven de deur een fraai koperen bord met ‘Heimans zaal’! Of nog beter, een bord met
een paar regels uit zijn gedicht ‘Novembernevels’ waarvan hij toen hij ze schreef niet kon
vermoeden dat ze zijn grafschrift zouden worden:
“Wie werkte met liefde blijft leven
Wie gaf van zijn gaaf heeft voor altijd gegeven.”
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COLUMN

Hieronder een aflevering uit een serie over bomen die Koos van Zomeren schreef in NRC
Handelsblad. Die serie is inmiddels als boek verschenen bij de Arbeiderspers met als titel:
Het bomenboek. Dit verhaal is gebaseerd op informatie van Rob Chrispijn, van wie ook het
naschrift is.

De onmisbare paddenstoel

H

door Koos van Zomeren

et was al een paar dagen droog weer met een wat schrale wind, niet bepaald bevorderlijk voor paddenstoelen. Toch noteerde ik in korte tijd twintig soorten. Ze werden
stuk voor stuk op naam gebracht door Rob Chrispijn. Leemkelkje, geweizwammetje,
braakrussula, aardappelbovist, muizenstaartzwammetje – steeds vergezeld van een opmerking over zeldzaamheid of leefwijze.
Zo liepen we een paar lanen af op landgoed Overcinge bij Havelte. “Waarom”, vroeg
ik op een gegeven moment, “lopen we niet dwars door het bos?” “Omdat we er dan lang
niet zoveel zouden zien.” “En is dat zorgelijk?” “Als je iets van paddenstoelen weet”, zei
Chrispijn, “is dat inderdaad zorgelijk.”
De paddenstoel of zwam is het zichtbare vruchtlichaam van een organisme dat mycelium
of zwamvlok wordt genoemd. Het bestaat uit een ijl en dikwijls zeer uitgebreid netwerk van
draden en zit onder de grond of binnenin een boom. Omdat dit organisme geen bladgroen
heeft, kan het niet op de gewone plantaardige manier in zijn energiebehoefte voorzien. In de
wereld van de paddenstoel zijn voor dit probleem drie oplossingen gevonden.
De mycorrhiza-soorten associëren zich op de meest intieme wijze met bomen. Zij schuiven hun schimmeldraden als kousjes om de uiteinden van haarwortels – en de boom laat
dat toe, hij weet dat het goed is (voor een parasiet zou hij zich onmiddellijk proberen af te
sluiten).
Op deze manier kan het bereik van een wortelstelsel met wel een factor tien worden
vergroot. De boom krijgt extra water, mét de daarin opgeloste voedingsstoffen, en betaalt
daarvoor met suikers. Een mooi voorbeeld van symbiose, een samenwerking met wederzijds
voordeel. Dit zijn de symbionten.
Een andere groep paddenstoelen leeft van wat bomen zoal op de grond laten vallen (de
strooisellaag). Dit zijn de saprofieten. Zij beheersen een van de moeilijkste kunstjes in de
natuur: de afbraak van cellulose en lignine. Hun sloopwerk levert de bouwstenen op waarmee
hogere planten weer aan de slag kunnen.
En tot slot zijn er paddenstoelen (maar dan meestal zonder steel, zodat we eerder van
zwammen spreken) die rechtstreeks aanvallen op dood of levend hout. In geval van levend
hout is dat een vorm van parasitisme. Zij leven ten koste van de boom. Doorgaans wordt
dan gezegd dat het bomen betreft die toch al verzwakt waren. Maar oorzaak en gevolg zijn
moeilijk van elkaar te scheiden. In ieder geval kun je je verbazen over de haast waarmee een
reuzenzwam een boom, en daarmee uiteindelijk ook zichzelf, om zeep helpt.
Bezie je nu de totale chemie van bomen en bossen, dan kan de betekenis van paddenstoelen moeilijk worden overschat. Zonder paddenstoelen zou de kringloop terstond stagneren.
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Paddenstoelen vormen een onmisbare schakel tussen dood hout en levende organismen (zoals bomen).
In dit verband verwees Chrispijn bij herhaling naar de cantharel – vroeger heel algemeen,
nu nagenoeg verdwenen. Zo is het al meer soorten vergaan.
Het verschijnen en verdwijnen van paddenstoelen is nog steeds met raadselen omkleed.
Maar van twee fenomenen staat vast dat ze een negatief effect hebben: paddenstoelen zijn
slecht bestand tegen de stikstof uit onze met meststoffen bezwangerde lucht én ze worden
zeldzamer naarmate de strooisellaag in bossen dikker wordt (wat op zichzelf weer met stikstofdepositie kan samenhangen).
Intussen telt ons land nog altijd zo’n vierduizend soorten, een veelvoud van het aantal
hogere planten.
“Een enorme voorraadschuur”, zei Chrispijn, “gigantisch! En volstrekt onvoorspelbaar;
je weet nooit waar ze opduiken en wanneer ze opduiken. Het houdt maar niet op!”
Een van de aardige kanten van paddenstoelen is dat de kennis ervan voor een groot deel
bij amateurs berust (ik bedoel liefhebbers, ik bedoel niet-professionals). Chrispijn zelf (62)
bijvoorbeeld is tekstschrijver. “Sinds ik aan paddenstoelen doe”, zei hij, “is Nederland voor
mij een stuk spannender geworden.”

Bij wijze van naschrift:
Omdat het maar eens in de honderd jaar zou zijn, stemde Koos van Zomeren toe om, bij
wijze van column, een artikel van zijn hand in Coolia te publiceren. Hij wilde dan wel met
iemand praten die hem het een en ander over paddenstoelen kon vertellen. Omdat ik een
bewonderaar ben van zijn werk bood ik me meteen aan als gesprekspartner. Het was interessant om te zien hoe een schrijver als hij te werk gaat. Tijdens een rondwandeling van drie
kwartier op landgoed Overcinge bij Havelte vroeg hij weinig. Maar later in het café bleek
uit zijn gerichte vragen dat hij goed geluisterd had en zich snel een beeld kon vormen. Maar
dat was van iemand van zijn kaliber ook wel te verwachten. Behalve als romanschrijver
staat hij vooral bekend om zijn prachtige vogelportretten. Voor Coolialezers bevat zijn stuk
waarschijnlijk niet zo veel nieuws, maar misschien vond u het toch boeiend om te lezen wat
een betrekkelijke buitenstaander op te merken heeft over organismen waar wij zozeer ons
hart aan verpand hebben!
Rob Chrispijn
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NAAST DE SCHIJNWERPERS
een jubileumrubriek, onder redactie van de redactie
Veel van onze leden zijn actief bezig met paddenstoelen. Die activiteit kan allerlei vormen aannemen:
fotografie, inventarisatie, werkgroepen, noem maar op. Vaak weten slechts de direct betrokkenen daarvan, en slechts af en toe ziet het grotere publiek er wat van door bijvoorbeeld een verhaal in Coolia. En
onbekend mag dan onbemind heten, maar daarom niet minder waardevol. Hier de tweede aflevering
in deze serie.

In het zonnetje:
Ger van Zanen, ongebreideld enthousiasme
Maurice N. van der Molen
Wagenaarstraat 370, 1093 CX Amsterdam
Molen, M.N.van der. 2008. In the Spotlight: Ger van Zanen, unbridled enthousiasm. Coolia 51(4):
230–234.
Ger van Zanen is one of the many people in the NMV who work mainly behind the scene, whose
contribution is always quietly there and whose knowledge forms an essential part of our society. In
this series of portraits we shine the spotlight on members of the society who do their work backstage.
Backstage, but indispensible for their knowledge, efforts and/or talents.

“H

ééééééj”, “Jeetje”, “Oei”, “Allemachtig”. Wie Ger van Zanen regelmatig meemaakt kent zijn uitroepen van enthousiasme bij het zien van een bijzondere
paddenstoel. Iedere uitroep heeft zijn nuances die men na jaren doorbrengen in
zijn gezelschap leert duiden. Zijn bescheiden gestalte veert op en zijn blik en handen reiken
in concentratie naar het door iemand anders aangedragen paddenstoeltje. Soms betreft het
slechts een onooglijk klein bruin dingetje waar verder niemand iets in ziet. Ger wel! Zijn blik
is puur wetenschappelijk en iedere paddenstoel telt voor hem evenveel mee.
Ger van Zanen is één van de vele mensen binnen de NMV die vooral achter de schermen
werkt, wiens inzet onbenoemd aanwezig is en wiens kennis een onmisbare bouwsteen van
onze vereniging vormt. In deze reeks portretten belichten we leden van de vereniging die hun
werk buiten de schijnwerpers doen. Onbelicht maar onmisbaar door hun kennis, inzet en/of
talenten.
Ger is bij vele NMV-ers vooral bekend als vaste ‘veldnotulist’ van de Werkgroep
Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders, kortweg WMOIJ – in het veld een zeer ondankbare taak want hij komt hooguit een half uur per jaar zelf aan zoeken toe – en als districts
coördinator van de provincie Flevoland. Daarnaast is hij voor enkelen bekend als coördinator
van de werkgroep Paddenstoelen voor Microscopie van de KNNV afdeling Amsterdam
en als archivaris in het Nationaal Herbarium te Leiden. Hij coördineert twee werkgroepen
binnen de KNNV: de werkgroep Planten en Paddenstoelen en de werkgroep Paddenstoelen
voor Microscopie. Eén dag per week archiveert hij in het Nationaal Herbarium in Leiden de
diverse nalatenschappen van bekende mycologen als Huisman, Tjallingii en Reijnders.
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Ger notuleert tijdens een excursie van de WMOIJ: letterlijk en
figuurlijk in het midden van de belangstelling

231

GervZanen.indd 231

27-8-2008 23:37:19

Zijn liefde voor het onderwerp wordt gestuurd door twee grote ambities: zijn kennis vergroten en uitdragen – Ger is geen specialist, hij is een typische allrounder – en het willen
vervullen van het beroep dat men op hem doet. Ger is een toegewijd mens en is altijd bereid
te doen wat nodig is voor de zaak. In de werkgroepen is hij de vraagbaak voor iedereen. Hij
fungeert als onze leraar en als onze wandelende encyclopedie. Met oneindig geduld beantwoordt hij alle vragen en legt hij graag voor de honderdste keer de verschillen tussen twee
soorten uit. Daarbij kan hij zich feilloos aan het niveau van de toehoorder aanpassen.
Voor een beginnende mycoloog is dit een geweldige ervaring. Zijn blijvende enthousiasme werkt aanstekelijk en zijn geduld geeft je moed om door te vragen. Hij inspireert zo
velen om de hoogdrempelige studie van paddenstoelen aan te durven en vooral om door te
zetten, daar de studie vooral in het begin zo moeilijk is.
Reden genoeg dus om Ger eens in het zonnetje te zetten met een bescheiden ode in ons
lijfblad.
Hoe Ger aan de paddenstoelen ging
Ger is min of meer toevallig in de mycologie terecht gekomen. Hij studeert in 1956 af in de
genetica aan de VU in Amsterdam. Hij volgt hier tevens plantkunde bij Jaap Heimans, de
zoon van de bekende Eli Heimans en zelf ook een bekend botanicus. Ger deelt hierbij één
collegejaar met Joop van Brummelen.
Zijn ouders hebben geen geld om zijn doctoraal te financieren en hij moet daarom naar
een loopbaan uitkijken. Hij loopt een jaar stage in de klas van Piet Vermeulen, orchideeënspecialist en destijds de assistent van Heimans. Na zijn
militaire dienst gaat hij in 1958 aan de slag als leraar op
het Willem de Zwijger college te Bussum. Hij blijft bij
zijn ouders in Amsterdam Oud-Zuid wonen. Hoewel hij
hier biologieles geeft, is de wereld van paddenstoelen nog
niet in beeld. Een collega maakt hem opmerkzaam op het
bestaan van de KNNV en Ger wordt lid van de afdeling
Amsterdam waar hij zich bezighoudt met de plantenstudie. Hij ontmoet hier ook zijn toekomstige vrouw Jannie.
Deze woont dan nog in Edam bij haar ouders en werkt in
Amsterdam-Noord als lerares. Ze trouwen in 1964 en na
een tip van Jannie over woningbouw in de omgeving van
haar werk, betrekken ze een woning op de Breekstraat in
Amsterdam-Noord, waar Ger nu nog steeds woont.
In 1968 wordt Ger voorzitter van de KNNV
Amsterdam. In deze periode beginnen zich serieuze
werkgroepen te vormen en vanuit de plantendiscipline
wordt er in het najaar veel naar paddenstoelen gekeken.
Zo wordt zijn belangstelling steeds meer gewekt voor
deze bijzondere groep levensvormen en begint zijn uitgebreide studie van paddenstoelen steeds meer serieuze vorm aan te nemen. Hierbij blijft Ger
een typische allrounder, die geïnteresseerd is in alle paddenstoelengroepen.
In 1981 wordt Ger plots door ziekte geveld. Hij moet zijn voorzitterschap opgeven, wordt
afgekeurd en belandt in de ziektewet. Na een langzaam herstel mag hij weer activiteiten ont232
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Ger in zijn werkkamer op de zolder van zijn woning in Amsterdam-Noord.
plooien en hij stort zich weer volledig op de natuurstudie. Naast zijn werk binnen de KNNV
wordt Ger nu ook actief bij de WMOIJ. Deze in 1975 door Jasper Daams en Frans Tjallingii
opgerichte werkgroep is nog in ontwikkeling en Ger wordt op verzoek van Jasper Daams bij
de werkzaamheden betrokken. In deze periode tot en met het heden groeit Ger echt uit tot
een allround expert van alle mycologische groepen en blijft hij zijn kennis actief uitbreiden.
In 2002 moest hij het verlies van zijn vrouw Jannie meemaken, die velen van ons o.a. kennen
van haar mooie potloodtekeningen.
Thuis bij Ger: herbarium en kaartensysteem
Wie wel eens op bezoek komt bij Ger thuis, treft ook hier weer grote liefde voor de natuurstudie aan: zijn huiskamer is gevuld met boekenkasten en overal liggen stapels boeken. Wie
meegenomen wordt naar zijn studieruimte op zolder passeert onderweg in gangen en trappenhuis vele honderden kartonnen dozen die gezamenlijk zijn herbarium vormen. De van
jaartallen voorziene dozen zijn weer gevuld met vele kleine sigaretten-, lucifer- en andere
doosjes voorzien van etiketten met een inhoudsbeschrijving. Deze doosjes zijn de tijdscapsules van vele bijzondere paddenstoelen. Behalve inhoudelijk is het ook om te zien een uniek
archief.
Eenmaal op zolder aangekomen, treffen we zijn werkruimte ook gevuld met herbariumdozen, en overal liggen stapeltjes luciferdoosjes klaar om gevuld te worden. Op zijn bureau
staat naast de microscoop het kaartensysteem van alle vondsten gedaan door de WMOIJ
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Een van de dozen uit het herbarium van Ger van Zanen.
in Flevoland. Dit systeem
is ooit door de Tjallingii’s
opgezet en wordt nu voortgezet door Ger. Het wordt
voor de bezoeker direct duidelijk dat hier een immense
hoeveelheid werk in zit: duizenden minutieus ingevulde
kaartjes vullen de diverse
kaartenbakken. Voor iemand
die alleen nog maar digitaal
werkt, zoals schrijver dezes,
is het bovendien een aanblik
van natuurwetenschappelijke schoonheid.
Zoals gezegd notuleert Ger als NMV-districtscoördinator van Flevoland iedere woensdag
tijdens de WMOIJ-excursies de soortenlijsten. Deze lijsten worden per soort verwerkt in dit
unieke kaartensysteem. Van iedere soort is er een kaartje gemaakt. Flevoland is verdeeld in
een zeventigtal gebieden met een eigen code. Per soort wordt op het kaartje genoteerd in welk
gebied en in welk jaar het gevonden is. De gebieden zijn gerangschikt in de drie delen die
Flevoland vormen: Noordoostpolder, Zuid- en Oost-Flevoland
Na het jaarlijks invoeren in zijn systeem vult hij één keer per jaar ook nog alle karteringsformulieren van Flevoland in, inclusief
die van de individuele inventarisaties van
de verschillende WMOIJ-medewerkers.
Menigmaal verzorgt hij bovendien de lijsten
voor de buitenlandse werkweek. Ook dit
doet hij allemaal met de hand! Per formulier
0,90
schrijft hij bovendien alle soorten op alfaL"iL~~j.1f
betische volgorde op. Dat valt ook niet mee
P, ..e.
als je ruim tweehonderd soorten willekeurig
in het veld genoteerd hebt! Voor iemand die
alles met muisklikken doet is dit onvoorstelbaar! Het respect wordt steeds groter: deze
man is zeven dagen per week, jaar in jaar
uit, met niets anders bezig!
Gecombineerd met de energieke houding waarmee hij al zijn taken vervult, heb'O~.. \,8'''''°''<,11.0\0'(
ben we aan Ger een gouden mycologische
1 06,;'~
01\.1,. 8",.,~I,""J8',9i>,'1.01
,.
vriend van wie we hopen nog vele jaren te
kunnen genieten en leren.
OIVt 8,81,'1,'1
f û\\-\ 1"'0,1,1.'.14,."0""".,,,DI.I2.

0d'-

I,

1ll,0l

Een handvol systeemkaarten waarop de
paddenstoelen van Flevoland zijn gedocumenteerd.
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Twijfelzwammen & zwijmelzwammen
De Nederlandse Mycologische Vereniging bestaat 100 jaar, en nog steeds kom je regelmatig
paddenstoelen tegen die je niet kunt benoemen. Wat heeft die club nou eigenlijk uitgespookt
al die tijd? Maar we zullen hier niet al te bespiegelend worden; dat is aan het begin van deze
jubileum-Coolia al gebeurd. U kunt weer een handje helpen: onderaan deze pagina staan
de laatste Twijfelzwammen van dit jaar. Drie stuks, waarvan u de namen aan de redactie
kenbaar kunt maken. (Liefst via e-mail naar het redactieadres.) De laatste jubileumactiviteit
van de redactie zal bestaan uit het bedenken van een passende prijs voor de winnaar, die uit
de honderden goede inzendingen zal worden geloot.
Ook dit keer is de capaciteit van onze e-mailbox gelukkig weer op de proef gesteld door
nieuwe inzendingen met Zwijmelzwammen.
We hebben weer gewikt en gewogen en een
keus gemaakt. Overigens werden daar, net als
in vorige afleveringen, ook steeds de al eerder
ingezonden maar niet geplaatste inzendingen
bij betrokken. De foto’s op de volgende pagina’s stellen de volgende paddenstoelen voor:

a

•
•
•

pag. 236: Detail van een jonge Pruikzwam
(Hericium erinaceus). Foto: Jeanne Vos
pag. 237: Prachtmycena’s (Mycena crocata)
in de zon. Foto: Herman Brey
pag. 238: Jonge Harslakzwam (Ganoderma
resinaceum). Foto: Hermien Wassink

c

b
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Pruikzwam (Jeanne Vos)
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Prachtmycena (Herman Brey)
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Jonge Harslakzwam (Hermien Wassink)
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Mededeling van de Jubileumcommissie
Bij het verschijnen van deze Coolia is het bijna zover: de landelijke excursiedag op 4 oktober
en het feestelijke paddenstoelenevenement op het landgoed Hoekelum op 18 en 19 oktober.
We hebben hier als commissie sterk naar toe geleefd en veel werk verzet. We hopen er met
alle NMV-ers iets gedenkwaardigs van te maken.
Een nieuwtje dat pas per 1 oktober wereldkundig mocht worden gemaakt, is het feit
dat TNT ter gelegenheid van ons jubileum en bijzonder velletje met 10 postzegels zal laten
verschijnen. Het thema van de zegels is ontwikkeling en sporenverspreiding van paddenstoelen. Op 1 oktober zullen de zegels in omloop worden gebracht. We zullen er voor zorgen
dat ze tijdens het weekend op Hoekelum te koop zijn, samen met enkele andere afgeleide
producten.
Kijk ook op de webstek van de NMV voor het meest actuele nieuws over ons jubileum:

http://www.mycologen.nl/jubileum

elijke excursiedag
er

&

Paddenstoelenevenement

18 &. 19 oktober
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Nieuwjaarsbijeenkomst: 10 januari 2009
Onze volgende nieuwjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 10 januari 2009 in het
WICC te Wageningen. Iedereen die een praatje (bij voorkeur met plaatjes) wil houden kan
zich voor 1 november opgeven bij de secretaris, Jac Gelderblom, graag met de duur van het
praatje, de titel en eventueel benodigde hulpmiddelen (beamer, dia’s, o.i.d.). Het programma
en eventuele verdere bijzonderheden zullen in de volgende Coolia worden gepubliceerd.
Jac Gelderblom, secretaris

Chemicaliënverkoop
Zoals gewoonlijk worden op de nieuwjaarsbijeenkomst weer diverse chemicaliën verkocht.
Deze zijn alleen op bestelling leverbaar. Omdat de laatste jaren het aantal bestellingen
sterk is toegenomen, is het bijna onmogelijk geworden om dit in een week tijd te realiseren.
Vandaar dat wij uw bestelling evenals vorig jaar graag voor 1 december tegemoet zien.
Bestellingen voor deze datum worden zeker gehonoreerd. Van bestellingen die later binnenkomen is het niet zeker of wij ze op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben.
De volgende chemicaliën kunnen worden besteld:
Ammonia, KOH 5% en KOH 10%, Melzer’s reagens,
Katoenblauw, Congorood en immersieolie; daarnaast ook
dekglaasjes en objectglaasjes.
Houdt u er rekening mee dat de immersieolie vrij prijzig is.
Bestellingen voor 1 december bij Dora Stalpers, via email:
jastalpers@hotmail.com of telefonisch na 19.00 uur op 0355417475.

Over het paddenstoelenreservaat
In juli zijn er grondmonsters genomen om inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid op de
plek waar in november de NMV-linde geplant gaat worden. We wisten al dat de toplaag
bestaat uit keileem die bij droogte zo hard is als steen. Gelukkig begint na 30 cm een zavelige
laag die een stuk boomvriendelijker is. Omdat de diepere grondlagen zuurstofarm zijn en
bodemleven vrijwel ontbreekt, wordt voorgesteld om de verschillende lagen te mengen met
compost om te zorgen dat de Linde meteen kan aanslaan. Deze boom is inmiddels uitgezocht
bij de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf. De precieze datum van de plantdag is nog niet
bekend, omdat dit afhankelijk is van factoren die we niet helemaal in de hand hebben. Maar
zodra we meer weten, zal bekend worden gemaakt op welke dag in november het planten van
de boom zal plaatsvinden!
Omdat de kosten van de noodzakelijke grondwerkzaamheden door de omstandigheden
ter plekke hoger uitvallen, komen we op dit moment nog 400 Euro te kort. Dus ieder die
dacht dat we het geld toch allang bij elkaar hadden, wordt van harte uitgenodigd alsnog een
bijdrage te leveren! (gironummer 90902 van de NMV onder vermelding van ‘reservaat’).
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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. A.J. Termorshuizen, penningmeester, Kabeljauwallee 11, 6865 BL Doorwerth, tel. 0317314306, e-mail: aadtermorshuizen@planet.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. Y. Dijkman, G. van Dinterstraat 13, 5246 EJ Rosmalen
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
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. Twijfelt u over
vorm of inhoud, neem dan 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. Kolommen
in tabellen graag scheiden met behulp van één ‘tab’ en niet met spaties. Indien u uw bijdrage per
e-mail verzendt: graag de bestandsnaam beginnen met ‘Coolia-...’.
Illustraties ontvangen wij het liefst als origineel. Digitale foto’s graag in zo groot mogelijk formaat,
en niet nabewerkt. Indien u toch zelf wilt scannen: dia’s op 3200 dpi; grafieken en z/w-tekeningen
op 1200 dpi en figuren in grijstinten of kleur op 300 dpi (uitgaande van origineel formaat van
Coolia). Opsturen kan per e-mail, op flop of op CD-Rom, of natuurlijk per post (adressen zie
hierboven).

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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