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The Aphyllophorales study group, that focuses on small wood-inhabiting fungi including ascomycetes, met in Putten (Province of Gelderland) during the weekend 31/3‒2/4/2017. The most interesting
records are highlighted, including descriptions and photographs. In total 228 species were found, two
of them new for The Netherlands, viz. the corticioid fungus Paullicorticium globosum and the pyrenomycete Valsa melanodiscus.

I

n 2016 was ons onderkomen, de Peppelhoeve, aan de rand van Putten, zó goed bevallen,
dat ook deze keer het Cristella-weekend hier werd gehouden: uitstekende kamers en een
goede en ruime werkruimte, en het belangrijkste van alles, voldoende excursiegebieden
in de omtrek. Ruim 20 deelnemers verzamelden zich aan het begin van de vrijdagmiddag
bij de Peppelhoeve voor de eerste excursie. In het weekend werden drie bosgebieden bezocht, te weten het Pijpebrandje op de Veluwe, het Harderbos (Oostelijk Flevoland) en het
Horsterwold (Zuidelijk Flevoland).
Pijpebrandje (31 maart)
De eerste excursie van het weekend ging naar het bosreservaat Pijpebrandje, waar we vorig jaar
ook waren geweest. Dit ‘oerbos’ maakt deel uit van het Speulder- en Sprielderbos, en ligt op
ruim 5 km ten oosten van Putten. Bosreservaten worden niet beheerd. Er wordt niet gesnoeid
of gekapt en er wordt geen dood hout weggehaald. Spontane processen krijgen volop kansen.
Een bosreservaat wordt met rust gelaten om te kunnen volgen wat de natuur doet in spontane processen, waarbij de mens er zoveel mogelijk met zijn vingers vanaf blijft. Het levert
o. a. meer dood hout op, waardoor dan weer andere organismen, zoals insecten, extra kansen
krijgen: vergroting van de biodiversiteit dus. In het verslag van het vorige voorjaarsweekend (Coolia 60(2): 55‒67) staat een nadere beschrijving van dit bosgebied (36,5 ha). Daar
kan nog aan worden toegevoegd dat het een droog wintereiken-beukenbos is waar de eiken
echter steeds meer zijn gaan plaatsmaken voor beuken. Het bos is daardoor donkerder geworden met als gevolg dat de ondergroei van bosbes en adelaarsvaren grotendeels is verdwenen. Andere boomsoorten die er voorkomen zijn grove den, douglasspar en beide lariksen
(https://www.wur.nl/nl/show/Pijpebrandje.htm).
In totaal vonden we dit keer in het Pijpebrandje 54 soorten: slechts half zoveel als de 108
die het jaar daarvoor werden vastgesteld. Bijna de helft hiervan was ook in 2016 gevonden.
Een belangrijke verklaring voor de geringe score is dat het in 2017 veel droger was dan
het jaar daarvoor. In de voorafgaande week had het nauwelijks geregend, tegen ruim 30
mm neerslag in dezelfde periode van 2016. In 2017 was de laatste regen 10 dagen voor de
excursie gevallen (in de 2 weken ervoor 25 mm, gegevens KNMI, neerslagstation Putten). Er
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werden in 2017 vooral minder soorten tril- en slijmzwammen vastgesteld (2017 / 2016 resp.
3 / 10 en 3 / 11 soorten). Bij droogte zijn de kleine trilzwammen, als ze er al zijn, moeilijk te
vinden, en ook slijmzwammen gedijen bij vochtige omstandigheden. Ook in andere groepen
was de oogst aanzienlijk minder: voor de korst- en gaatjeszwammen waren de aantallen resp.
24 / 49 en zakjeszwammen 19 / 30 soorten. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat ook
de kortere bezoekduur invloed zal hebben gehad op de mindere oogst (middag in 2017, tegen
een hele dag in 2016). Niettemin laat dit maar weer eens zien hoe afhankelijk de eindscore is
van neerslag in de periode kort voor de excursie.
De oogst viel dus wat tegen, maar ’s avonds werd er onder de microscopen toch wel een
aantal leuke soorten gevonden, waaronder Verkleurende poria (Ceriporiopsis gilvescens),
Witte waaszwam (Tulasnella albida), Smoezelige viltmollisia (Mollisia lividofusca) en
Wimperkransbolletje (Capronia pilosella). Laatstgenoemde is een als zeldzaam te boek staande soort die door zijn minieme vruchtlichaam (doorsnede 0,13‒0,15 mm) alleen kan worden
gevonden als ‘bijvangst’. Ook aan andere tafels waren leuke vondsten gedaan: een ‘veegje’
(een korstzwam) die nieuw blijkt te zijn voor Nederland: Paullicorticium globosum (zie hieronder de bijdrage van Inge Somhorst).
Tijd voor iets leuks! (Inge Somhorst)
De eerste avond werd materiaal gedetermineerd van het Pijpebrandje, een prachtig bosreservaat
met oude beuken. Dat beloofde wat, getuige ook het verslag van vorig jaar. Maar helaas: het ene
na het andere zeer algemene korstje, of het materiaal is prut, zucht... En blijkbaar was ik niet de
enige, getuige de uitroep van Nico Dam aan de overkant van de tafel: “Nu wordt het tijd voor
iets leuks!”. Op dat moment zag ik in mijn preparaat prachtige kleine bolvormige basidiën met
6 kromme sterigmen. Tot onze verbazing bleek Nico in zijn preparaat iets soortgelijks te zien.
Verder zagen we allantoïde sporen met een knikje in de adaxiale zijde en hele dunne hyphen
met gespen. Er zat een beetje variatie in de sporenlengte van de twee collecties, maar we waren
ervan overtuigd dat het om een en dezelfde soort moest gaan. Het materiaal was verzameld op
rot hout van liggende beukenstammen. Met de gangbare determinatiewerken kwamen we er
niet goed uit, maar
Nico was mede op Figuur 1. Gespentrosvlies (Botryobasidium subcoronatum) met
grond van het knikje daarin groeiend Paullicorticium globosum, een nieuwe soort voor
in de sporen ervan Nederland. (Foto: Inge Somhorst)
overtuigd dat het
een Paullicorticium
betrof. Met Jülich
& Stalpers (1980)
kwamen we uit op
Paullicorticium globosum. Marjo Dam
wist het artikel met
de originele beschrijving en tekening
van
Oberwinkler
(1965) op internet te
vinden, waarna het
laatste restje twijfel
verdween.
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Beschrijving Paullicorticium globosum
Oberw.:
Vruchtlichaam van de collectie groeiend
in het Gespentrosvlies (Botryobasidium
subcoronatum), een dun grijswit doorzichtig overtrekje.
Basidia terminaal, subgloboos tot omgekeerd eivormig, 7‒9 × 6,5–8 µm, aan basis soms met uitgetrokken ‘snuit’, al dan
niet (kort) gesteeld, met basale gesp, met
meestal 6, soms 4 gebogen sterigmen.
Hyphen dunwandig, dun (0,7‒1,5 µm), met gespen. Sporen dunwandig, hyalien, allantoïd
vaak met een knikje in de adaxiale zijde, 5‒7 × 1,8‒3 µm, niet amyloïd.
Thuis leverde een kleine digitale speurtocht nog meldingen op uit Duitsland, Frankrijk en
Zwitserland. De soort lijkt overal zeldzaam of in elk geval moeilijk te vinden te zijn.
Harderbos (1 april)
De zaterdag stond een bezoek op het programma aan het Harderbos in Oostelijk Flevoland
vlakbij het Veluwemeer, tegenover Harderwijk. Dit bos bestaat niet alleen uit (loof)bos (met
plaatselijk veel omgevallen populieren), er liggen ook wat moeraslanden, waterpartijen en
grasgebieden. De dag kwam meteen goed op gang met de vondst van kleine gesteelde bekertjes op talloze voorjarige knopschubben van populieren die half in de grond lagen: het
Peppelknoprijpkelkje (Hyphodiscus gemmarum). Aan het witte uiterlijk alleen zou je deze
kleine bekertjes niet kunnen herkennen, maar dankzij het typerende substraat is het meteen
duidelijk. Overal onder de bladeren en tussen de takken zie je de kleine witte puntjes afsteken
tegen de bruine schubben van de oude knoppen. De bekertjes zelf zijn een halve tot één
millimeter (met foto prominent in de Veldgids Paddenstoelen II).
Een prachtig, klein, heldergeel kussenachtige ascootje groeiend op loofhout leverde in de
avond bij het determineren veel hoofdbrekens op. Uiteindelijk moest het verlossende woord
van Stip Helleman komen, die het enkele dagen later determineerde als Molmdonsschijfje
(Calycellina ochracea). Een zeldzame soort waarvan maar enkele vindplaatsen bekend zijn.
De parafysen zijn gevuld met
refractieve druppels en de sporenwanden verkleuren lila met
Cresylblauw (zie inzet Figuur 2).
Door Ida en Hermien werden
min of meer gelijktijdig twee
trilzwammen behorend tot het
geslacht Stypella gevonden:
Witte suikertrilzwam (S. dubia)
Figuur 2. Molmdonsschijfje
(Calycellina ochracea). (Foto:
Anneke van der Putte)
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en IJskristalzwam (S. vermiformis). (Zie bijdrage
Ida Bruggeman en Hermien
Wassink hierna.)
Twee dubbelgangers (Ida
Bruggeman & Hermien
Wassink)
Het is altijd leuk iets nieuws
te vinden, bijvoorbeeld
een nieuwe soort voor Figuur 3. Stypella dubia (Witte suikertrilzwam). Harderbos.
Nederland, maar het is ze- (Foto: Hermien Wassink)
ker zo leuk de reeds beken- Figuur 4. Stypella vermiformis (IJskristalzwam). Heidestein,
de informatie over een soort Zeist. (Foto: Ida Bruggeman)
te kunnen verfijnen en uitbreiden. Door een gelukkig
toeval hadden wij (letterlijk!) op precies hetzelfde
moment een Stypella-soort
onder de microscoop. Het
betrof twee look-alikes,
S. dubia (Witte suikertrilzwam) en S. vermiformis
(IJskristalzwam).
Beide
hebben stekels bestaande
uit ver uitstekende cilindrische cystiden (maar die van
S. dubia zijn dikwandig, die
van S. vermiformis dunwandig), myxarioïde basidia
en ellipsoïde sporen: 4‒9
× 3‒5 µm in S. dubia en 4‒6 × 3‒4.5 µm in S. vermiformis. De eerste heeft stervormige
kristallen in het weefsel, de tweede niet. Kwalitatieve kenmerken zoals wanddikte zijn altijd
lastig en het trof daarom geweldig goed dat er van beide tegelijkertijd materiaal beschikbaar
was. Vooral ook omdat S. vermiformis volgens alle standaardwerken een naaldhoutsoort is en
deze collectie op loofhout groeide. In zo’n geval heb je graag zekerheid over je determinatie.
Er is één andere loofhoutvondst van S. vermiformis bekend. Beide vondsten zijn van rijke
grond (Harderbos en Blikkenburg bij Zeist, op populier). We kunnen dus de conclusie trekken dat deze typische naaldhoutsoort soms ook op loofhout groeit. (Geraadpleegde literatuur:
Arnolds et al. 2015, Krieglsteiner 2000, Roberts 1998).
Samenwerking kan ook op een andere manier vruchten afwerpen. In twee collecties
korstzwammen zag Ida zwarte perithecia van een of andere ascomyceet. Met de op het weekend aanwezige expertise waren deze rap op naam gebracht: het Korstzwamparasietkogeltje
(Helminthosphaeria corticiorum) en het Deelsporig stekelbolletje (Trichosphaerella deci53
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Figuur 5. Zwarte perithecia van het Korstzwamparasietkogeltje (Helminthosphaeria corticiorum)
groeiend in de korstzwam
Groezelig huidje (Phanerochaete sordida), Harderbos. Inzet: sporen met
0, 1 en 3 dwarswanden
(septen). (Foto’s: Eduard
Osieck)
piens), resp. de 7e en de
11e vondst van ons land.
Eerstgenoemde
soort,
met perithecia van ca. 0,4
mm, is herkenbaar aan de
groeiwijze (in korstzwammen), perithecia met stekels en bleekbruine sporen (12‒14 µm lang) die uiteindelijk meestal 2 tot 3 septen krijgen.
Het Deelsporig stekelbolletje is veel kleiner: in doorsnede slechts 0,06‒0,07 mm. Ze kunnen
alleen ontdekt worden tegen een lichte achtergrond (in dit geval de Berijpte schorszwam,
Peniophora lycii) of bij sterke vergroting onder het binoculair. De perithecia zijn voorzien
van dikke stekels (setae). De sporen vertonen ook een belangrijke kenmerk: in de ascus
vallen ze elk uiteen in twee ronde, fijn gestekelde deelsporen (2‒2,5 µm). Deze soort kan
overigens ook op hout zonder (zichtbare) aanwezigheid van een korstzwam voorkomen.
Ofschoon
het
voor de kelkzwammen eigenlijk al wat
laat in het voorjaar
Figuur 6. Perithecia
van het Deelsporig
stekelbolletje (Trichosphaerella decipiens) groeiend in
de Berijpte schorszwam (Peniophora
lycii), Harderbos.
Inzet links: bleke perithecia met donkere
setae, inzet rechts
asci met ronde
deelsporen. (Foto’s:
Eduard Osieck)
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Figuur 7. Loofhoutstekelbolletje (Ceratosphaeria lampadophora). (Foto’s: Kor Raangs)
was, kwamen we er toch nog een aantal Krulhaarkelkzwammen (Sarcoscypha austriaca)
tegen. Bij de voorexcursie waren er enkele grote exemplaren gesignaleerd, dus we wisten
waar te zoeken. Voor mycologen van de IJsselmeerpolders is deze paddenstoel natuurlijk
een goede bekende, maar voor anderen is deze knalrode kelkzwam, zeker in deze afmetingen
(doosnede tot soms meer dan 6 cm), een verrassing.
Een heel bijzondere vondst was het Loofhoutstekelbolletje (Ceratosphaeria lampadophora), waarbij alle deelnemers op de knieën gingen om het te kunnen fotograferen: een dode
vrijwel vergane boomstam vol met lichtbruine tot zwarte stekels. Voor een paddenstoel heeft
deze soort relatief lange sporen (in dit geval 55‒75 µm) (zie Figuur 7).
Andere paddenstoelen die in het Harderbos werden gevonden waren: Kaal huidje (Phanerochaete jose-ferreirae), Witbruin franjekelkje (Lasiobelonium variegatum),

Figuur 8. Gewoon
spikkelschijfje
(Ascobolus stercorarius)
groeiend op mest van
Heckrund, Harderbos.
De zwarte puntjes zijn
uitstekende asci met
paarse sporen. Inzet:
spore met de voor
sommige soorten van
het geslacht kenmerkende
lijnvormige
ornamentatie. (Foto’s:
Eduard Osieck)
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Figuur 9. Olijfschijfzwam (Catinella olivacea). (Foto: Anneke van der Putte)
Kuifmenhirzwammetje (Podospora aloides), Borstelig menhirzwammetje (Schizothecium
hispidulum) en Gewoon spikkelschijfje (Ascobolus stercorarius).
Horsterwold (2 april)
De laatste dag van het Cristella-weekend omvat altijd nog slechts een ochtendexcursie. Deze
zondagmorgen voerde die naar het Horsterwold, een jong, groot loofbos op kleigrond ten
zuidwesten van Zeewolde in Zuidelijk Flevoland, in een gedeelte dat de Stille Kern wordt
genoemd, een prachtig afwisselend en uitgestrekt loofbosgebied met ook open terrein en
water (in totaal 900 ha). Het bos is 35‒40 jaar geleden aangelegd en bestaat uit o.a. populier,
beuk, haagbeuk, eik, es en esdoorn. Voordeel voor mycologen is dat in de Stille Kern buiten
de paden mag worden gestruind. Waarschuwing: het gebied wordt bewoond door een forse
kudde Konikpaarden en als die op je af komt denderen kun je beter maar uit de weg gaan (al
bleek later dat ze voor ons
mensen zelf toch ook maar
liever even een bocht eerder afsloegen). Het weer
zit mee en het wordt een
ochtend met leuke vondsten, al blijkt dat voor de
Figuur 10. Melig franjekelkje (Proliferodiscus
pulveraceus)
groeiend
op ontschorst hout van
een
haagbeukenstam,
Horsterwold. Inzet: paarse verkleuring door KOH.
(Foto’s Eduard Osieck)
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meeste daarvan pas
enkele dagen (tot weken) later thuis achter
de microscoop.
Een grote groep
slijmzwammen
op
een boomstam krijgt
meteen ter plekke
al een naam: het
Donkerbruin
kelkpluisje (Metatrichia
floriformis). Vlakbij
op een vrijwel rotte
boomstam met veel
mos staat de prachtige Olijfschijfzwam
(Catinella olivacea).
Ook de met witte Figuur 11. Gele verkleuring van het hout veroorharen omrande don- zaakt door het Twijguitbreekkogeltje (Diaporthe decortikergele schijfjes van cans) groeiend op een takje van de gewone vogelkers, Horsterwold.
het Melig franjekelk- Inzet: door de schors gezamenlijk uitbrekende papillen van het
je
(Proliferodiscus Twijguitbreekkogeltje. (Foto’s: Eduard Osieck)
pulveraceus) op een
ontschorste plek op de stam van een (levende) haagbeuk trekken de aandacht. Een esdoorntak met het opvallende kaneelbruine stroma van de Vlakke essenkogelzwam (Hypoxylon
petriniae) wordt ter controle meegenomen. Dat leverde een mooie bijvangst op: een plek met
de dicht opeengepakte zwarte perithecia van het Essenpokzwammetje (Nitschkia confertula)
die kennelijk ook de weg kwijt was (beide groeien, zoals hun Nederlandse naam al zegt,
gewoonlijk op es). Op een
andere esdoorntak groeide heel toepasselijk het
Esdoornschorsschijfje
(Eutypella leprosa) en daarop de minieme bleekgele
schijfjes (0,05-0,20 mm) van
het Kogelsporig wasbekertje
(Hyalorbilia
erythrostigFiguur 12.
Kristalfranjekelkje (Dasyscyphella
crystallina). Op en tussen de
haren van dit kleine paddenstoeltje bevinden zich grote
kristallen. (Foto: Anneke van
der Putte)
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Figuur 13. Bleek spikkelschijfje (Ascobolus albidus). Rechts een aantal asci met sporen
in het vruchtlichaam. Inzet onder: de fraai getekende spore van het Bleek spikkelschijfje
(Foto’s: Anneke van der Putte)
ma). Bobbelige takjes zijn ook altijd nader onderzoek waard. Ditmaal leverde een takje van
de gewone vogelkers het nog maar weinig in Nederland gevonden Twijguitbreekkogeltje
(Diaporthe decorticans) op. Opvallend was de gele verkleuring van het hout dat een mooi
aanvullend kenmerk voor deze soort is.
Andere vondsten zijn het zeldzame Kristalfranjekelkje (Dasyscyphella crystallina)
een gesteeld wit schijfje van minder dan 0,3 mm op een loofhouttakje met kristallen op
de witte haartjes (zie Figuur 12), en een boomstam vol met Rondsporige stinkkorstzwam
(Scytinostroma hemidichophyticum).
In de laatste uren van het weekend wordt ook nog het een en ander mee naar huis genomen – je weet maar nooit wat het oplevert. En die moeite loont: o.a. Muizentandkorstje

Figuur 14 en 15 (onder). Valsa melanodiscus, uitbrekend op dode loofhouttak. (Foto’s:
Anneke van der Putte)
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Beschrijving Valsa melanodiscus
G.H. Otth
Vruchtlichaam: uitbrekende zwarte
perithecia, Ø < 3 mm, soms zich
aaneenrijgend, met 5‒10 ostiolen
met brede korte snavel; sporenmassa wit.
Asci: 70‒100 × ca. 12 µm, onregelmatig biseriaat, zwak IKI+; in
KOH J-, langgesteeld, met topring.
Sporen: cylindrisch tot licht allantoïd (10,5)‒12(‒13) × 2‒2,5(‒3)
µm; vaak met druppel aan beide
uiteinden; geen septen gezien.
Parafysen: geen gezien.
Substraat: op dood takje, 10‒15 mm dik.
Organisme: Haagbeuk.
Datum en plaats: 2 april 2017, Horsterwold.
Lit.: Hayova & Minter 2012.
(Hyphodontia gossypina) en Glazig waskorstje (Stypella subhyalina). Op de mest van de
Konikpaarden komt na enkele dagen tot weken allerlei moois tevoorschijn: Bleek spikkelschijfje (Ascobolus albidus), Dwergborstelbekertje (Lasiobolus papillatus) en Armoedig
sinterklaasschijfje (Thelebolus microsporus). Van de mest van edelhert wordt nog het Gul
sinterklaasschijfje (Th. stercoreus) genoteerd. En een meegenomen haagbeuktakje levert
zelfs nog een nieuwe soort voor Nederland op: Valsa melanodiscus. De vondst wordt naderhand bevestigd door Henk Lammers.
In totaal werden dit weekend 228 soorten gevonden, waaronder 89 soorten zakjeszwammen, 75 korst- en gaatjeszwammen en 23 trilzwammen.
Ten slotte danken wij graag de boswachters van Staatsbosbeheer (F. Bijmold) en
Vereniging Natuurmonumenten (Ruben Kluit) voor het verlenen van vergunningen om in
resp. het Pijpebrandje en het Harderbos paddenstoelen te inventariseren.
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