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Terugblik juli-augustus
1 juli Slijmzwammen en het Bultig dropkussen
Slijmzwammen worden vaak gezien als een bepaalde groep
zwammen, maar dat is niet het geval. Ze nemen een eigen plek in
onder de amoebe-achtige organismen. In dit natuurbericht leggen
de auteurs uit hoe dat zit met slijmzwammen en het zeldzame
Bultige dropkussen. Natuurbericht
Bultig dropkussen op
Grove den (Mark Smeets)
1 juli Gladde klaverroest in opmars?
Afgelopen mei werd er een waarneming gemeld van de Gladde
klaverroest (Uromyces minor) Dit was voor het eerst sinds 2002,
toen de soort voor het eerst in Nederland werd aangetroffen op
Ijsseloog (Ketelmeer). Sinds afgelopen mei zijn er nog meerdere
meldingen binnengekomen van deze prachtige roest op
klaversoorten. Kunnen we hieruit opmaken dat de Gladde
klaverroest aan een opmars bezig is in ons land? Of wordt er steeds
beter naar roesten gekeken? Waarneming

Gladde klaverroest
(Erik Slootweg)

10 juli Donkere geelplaatrussula bij Lienden
Op 10 juli vond Carolien Reindertsen de zeldzame Donkere
geelplaatrussula in een kleibosje bij Lienden. Bijzondere Waarneming

Donkere geelplaatrussula
(Carolien Reindertsen)

14 juli Nieuwe vindplaats van Gymnopilus dilepis
Opnieuw is er een vindplaats ontdekt van de uiterst zeldzame
Gymnopilus dilepis nog geen Nederlandse naam), dit keer in
Boswachterij Schoonloo in Drenthe. Deze exotische vlamhoed groeit
op snippers van naaldhout en is mogelijk meegekomen met hout uit
Sri Lanka. In 2018 werd de soort voor het eerst ontdekt. In
Nederland. Dit is inmiddels de derde geregistreerde vondst voor
Nederland. Verspreidingsatlas
Gymnopilus dilepis
(Wob Veenhoven)

15 juli Pilobolus oedipus, een nieuw zwammetje voor België?
Carina Van Steenwinkel en Eddie Lavreys vonden recent een soort kogelschieter die groeit op verse
paardenvijgen en nog niet eerder werd waargenomen in België en Nederland: Pilobolus oedipus is de
naam van deze kogelschieter. Natuurbericht België

15 juli Kweek je eigen mestpaddenstoeltjes
Voor fanatieke paddenstoelenliefhebbers valt er in droge zomers
soms weinig te beleven. Gelukkig kunnen we dan in een verloren
hoekje nog altijd een klein paddenstoelentuintje aanleggen. Met een
beetje mest van paarden of runderen is dat in een ogenblik gebeurd.
Wil je daar meer over weten? Lees dan eens dit natuurbericht.
Natuurbericht

Driesporige inktzwam
(Rob Chrispijn)

22 juli Eerste Vliegenzwammen van het jaar gemeld
Op 22 juli werden alweer de eerste Vliegenzwammen van dit jaar
gemeld op waarneming.nl. Een gezelschap daar trof aan het einde
van hun wandeling een groepje jonge Vliegenzwammen aan op het
vochtige gedeelte van natuurgebied Kwintelooijen bij Rhenen.
Nadien zijn er nog meer vondsten gemeld op de
paddenstoelengroepen op Facebook en op waarneming.nl.

Vliegenzwam (Carly Freeman)

5 augustus Paardenvijgen met schimmelkanonnen
Een van de eerste schimmels die op verse mest verschijnen zijn de
kogelschieters. Deze bijzondere zwammen lijken op kleine
kanonnen, omdat ze hun sporenpakketjes weg kunnen schieten. In
juli 2020 is in Landgraaf een nieuwe soort voor Nederland gevonden:
Pilobolus oedipus. Deze schimmel heeft nog geen Nederlandse
naam. Natuurbericht

Pilobolus oedipus
(Math Driessen)

18 augustus Effecten van steenmeel op de mycoflora van een verzuurd eikenbos
Het belang van mycoflora (schimmels) in de natuur is enorm. Ze vervullen allerlei rollen in onze
ecosystemen en zijn cruciaal voor de weerbaarheid van hogere organismen. Door verzurende
stikstofdepositie zien we echter een zorgwekkende afname van het aantal schimmels én de
diversiteit. Steenmeel blijkt succesvol bij bodemherstel van verzuurde eikenbossen, maar wat zijn de
effecten op de mycoflora? Natuurbericht

19 augustus Uiterst zeldzame Lariksspijkerzwam vergroot
leefgebied in Twente
Enkele weken geleden werden in Boerskotten te Losser drie nieuwe
groeiplaatsen gevonden van de in Nederland uiterst zeldzame
Lariksspijkerzwam. Na de Lonnekerberg te Enschede, waar de soort
na 42 jaar afwezigheid in 2008 weer werd gevonden, is Boerskotten
nu het tweede natuurgebied in Nederland waar de soort voorkomt.
Natuurbericht

26 augustus Aromatische truffels in Nederland
In de afgelopen twee jaar zijn op verschillende plaatsen in Nederland
diverse nieuwe truffelsoorten ontdekt. In de meeste gevallen ging
het om de Zomertruffel. De Zwarte wintertruffel werd in het
rivierengebied aangetroffen en Tuber mesentericum (nog geen
Nederlandse naam) in Zuid-Kennemerland. Het zijn drie zwarte
truffelsoorten met een krachtig en herkenbaar aroma. Natuurbericht

Lariksspijkerzwammen
(Marian Jagers)

Tuber aestivum
(Gerard Koopmanschap)

27 augustus Ruige taaiplaat in Udenhouts moerasbosje (NoordBrabant)
Op 27 augustus trof Hein van der Sterren op een omgevallen
Canadapopulier de uiterst zeldzame Ruige taaiplaat aan. Deze soort
komt voor op dood hout van verschillende soorten loofbomen. Het is
de derde geregistreerde vondst voor Nederland. Waarneming
Ruige taaiplaat
(Hein van der Sterren)

Vooruitblik september
Nieuwe NMV-website online per 1 september
De oude vertrouwde website heeft flink wat jaartjes
dienst gedaan, maar was wel aan vernieuwing toe.
Als NMV zijn we trots dat we jullie per 1 september
een geheel vernieuwde website kunnen bieden.
Onze webmaster Aldert Gutter is daarmee de
afgelopen maanden heel hard mee bezig geweest
en het resultaat mag er zijn! Nog meer informatie
dan u van ons gewend bent, overzichtelijk en met
veel actualiteit. We zien jullie graag op 1 september
terug op onze vernieuwde webstek!

Excursies september
Voor een overzicht van paddenstoelenexcursies van de NMV, het paddenstoelenmeetnet en
paddenstoelenwerkgroepen verwijzen we graag naar deze pagina. Hier kun je ook informatie vinden
over andere NMV-activiteiten.

verwacht NMV- basiscursus paddenstoelen
Dit najaar gaat de NMV-basiscursus paddenstoelen van start. De
cursus is samengesteld door de educatiegroep van de NMV en omvat
vijf excursies en vijf determineersessies. Het belangrijkste doel van
de cursus is het op naam brengen van paddenstoelen aan de hand
van veldgidsen en de daarin voorkomende sleutels. De cursus zal
worden gegeven binnen bestaande paddenstoelengroepen. Meer
informatie binnenkort op deze pagina

26 september Europese dag van de Paddenstoel
Op 26 september worden verspreid in Europa lezingen, excursies en tentoonstellingen
georganiseerd. Vier jaar geleden werd het initiatief in Duitsland genomen. Lees meer hierover in
Europese dag van de Paddenstoel

26 september Herfstfeest Renkums beekdal
Op 26 september organiseert natuurvoorlichtingscentrum de Beken in Renkum haar jaarlijkse
herfstfeest waar ca. 15 organisaties een bijdrage leveren. Ook de NMV is daar vertegenwoordigd met
een kraam. Zie voor meer informatie herfstfeest

Colofon
Het Maandjournaal Paddenstoelen is een digitale uitgave van de Nederlandse Mycologische
Vereniging (NMV) en biedt een terugblik op het nieuws op paddenstoelengebied van de afgelopen
maand en te verwachten gebeurtenissen van de komende maand. De redactie is in handen van
Carolien Reindertsen en Jan Knuiman. Iedereen kan een gratis abonnement nemen op deze NMVuitgave en dit ook weer opzeggen door een email te sturen naar abonnement
Denk je zelf een interessant nieuwtje te hebben voor het maandjournaal? Neem dan even contact
met ons op via bovenstaand emailadres.
Mocht je naar aanleiding van de inhoud van deze uitgave benieuwd zijn naar nog meer activiteiten
van de NMV, dan is een lidmaatschap wellicht het overwegen waard. Zie voor meer informatie:
lidmaatschap
Disclaimer
Deze NMV-uitgave is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven
worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegeven informatie in deze
uitgave. De NMV of de redactie van deze uitgave kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die
in deze uitgave worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

