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The Tricholoma aurantium found on the Lonnekerberg in the province of Overijssel, September
2008, turned out to be Tricholoma psammopus.

I

n Coolia 52(1) 2009 werd een viertal soorten bijzondere paddenstoelen gemeld, gevonden
op de Lonnekerberg te Enschede begin september 2008 (Jagers, 2009). Een ervan werd,
na suggestie van Nico Dam, Tricholoma aurantium genoemd, Oranje ridderzwam. Het
ging om een fors exemplaar dat in een bosrand groeide waar eik, beuk, spar en lariks dicht
opeen staan. T. aurantium wordt in de literatuur getypeerd als een oranjerood gekleurde paddenstoel waarbij de hoed, in vochtige omstandigheden, voorzien is van een slijmerig laagje.
De gevonden ridderzwam werd er van verdacht uitgedroogd te zijn. Het vruchtlichaam was
bleker en het slijmerige laagje op de hoed ontbrak. Op 9 september 2009, twee dagen later
dan het jaar er voor, werd van dezelfde soort een nieuw vruchtlichaam gevonden in een
ondiepe greppel tussen het wandelpad en de bosrand. Gerben Winkel, met wie ik die dag
op de Lonnekerberg was, maakte er fraaie foto’s van. De ridderzwam stond er dit keer in
een periode waarin het veel regende. Op de hoed ontbrak alweer het slijmerige laagje en het
voelde ook niet kleverig. De kleur was ook deze keer bleek, waardoor ik begon te twijfelen
of de eerdere determinatie correct was.

Figuur 1. Tricholoma psammopus (Lariksridderzwam). (Foto: Gerben Winkel)
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Figuur 2. Tricholoma psammopus (Lariksridderzwam). (Foto: Gerben Winkel)
Korte beschrijving
Hoeddoorsnede 60 mm, vlak gewelfd met een lage umbo, droog, met aangedrukte fijne
schubjes, okerbruin op een wat lichtere ondergrond. Lamellen uitgebocht aangehecht, crèmekleurig met roestvlekken. Steel 60 x 14 mm, bochtig en naar de basis verbredend maar dan
puntig eindigend, dicht bezet met okerkleurige fijne vlokjes op een lichte ondergrond, het
bovenste deel scherp afgezet, de top bezet met wittige fijne vlokjes.
Sporen 5,8–7 × 4,2–5 µm, Q: 1,2–1,6, breed elliptisch, kleurloos, vaak met een grote
interne druppel, soms met meerdere kleine. Sporee wit. Basidiën 4-sporig, geen gesp gezien,
28–35 × 4–7 µm. Cystiden afwezig. Hoedhuid een cutis met een overgang naar een trichoderm, hyfen voor een deel met bruin pigment. Caulocystiden aanwezig op de steel.
Een aantal weken later werd er op dezelfde groeiplaats nog een aantal vruchtlichamen
gevonden. Het materiaal werd bekeken door Nico Dam (die zich naar eigen zeggen wel
stevig achter de oren moest krabben) en Chiel Noordeloos en het bleek inderdaad om een
andere ridderzwam te gaan, namelijk Tricholoma psammopus, Lariksridderzwam. Ook dit is
een soort die slechts zelden wordt gemeld.
Met dank aan Gerben Winkel voor de foto’s.
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