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1 november Eerste vondst van Favolaschia
calocera voor Nederland
Op 1 november deed Inge van Westen deze
spectaculaire vondst in de buurt van het
Dijkgatbos. Het is hiermee de eerste keer dat deze
exotische soort in Nederland is aangetroffen. In
België is de soort al weleens gevonden. Lees hier
meer over dit fotogenieke exotische zwammetje
Natuurpunt
Favolaschia calocera (Inge van Westen)
3 november Slijmkopppenparade in ’t Zaaibroek
bij Brummen
Bij een wandeling onder leiding van Willy Jansen en
Linda Smit in Het Zaaibroek bij Brummen werden
maar liefst zes soorten slijmkoppen aangetroffen,
waaronder de Goudgerande slijmkop (Hygrophorus
chrysodon), de Ivoorzwam (Hygrophorus eburneus)
en de Olijfkleurige slijmkop (Hygrophorus
persoonii).

Olijfkleurige slijmkop (Linda Smit)

4 november Duurzaam beheer bevordert
diversiteit van paddenstoelen op golfbanen
Afgelopen tijd hebben een aantal leden van de
Nederlandse Mycologische Vereniging een
inventarisatie gehouden op een golfterrein in
Zwolle. Een balletje slaan met oog voor de natuur
dus. Lees hier het verslag Natuurbericht

Golfterrein Zwolle (Herman Sieben)
5 november Welkom terug, Donker veenmostrechtertje
Laurens van Run ontdekte in de buurt van
Enschede het Donker veenmostrechtertje
(Omphalina onisca), dat pas één keer eerder in ons
land is gevonden (in de periode 1965-1970). Lees
hier Laurens’ verhaal over deze mooie vondst:
Bijzondere waarneming

Veenmostrechtertje (Laurens van Run)
7 november Albinovorm van een vezelkop op
landgoed Neerijnen
Tijdens een paddenstoelenwandeling onder leiding
van Carolien Reindertsen op landgoed Neerijnen
werd de afgebeelde vezelkop aangetroffen onder
Eik. Vanwege de sterk geprononceerde knobbels
op de sporen, is de albinovorm van de Kleine
sterspoorvezelkop (Inocybe calida) voor Thom
Kuyper een mogelijke optie. De albinovorm komt
niet vaak voor. Thom kent zo’n vorm van ongeveer
vijf soorten vezelkoppen.
Albinovorm van een vezelkop (Jan Knuiman)
8 november Kalkvuurzwammetje bij de Burense
kleiputten
Tijdens een excursie in de Tichelgaten in het
Betuwse Buren, bleken de wasplaten en
satijnzwammen weer ruim vertegenwoordigd. Er
werden 14 soorten wasplaten aangetroffen
waaronder de Donkere wasplaat (Camarophyllopsis
hymenocephala) en het zeldzame
Kalkvuurzwammetje (Hygrocybe calciphila). Lees
meer Bijzondere waarneming
Kalkvuurzwammetje (Jan Knuiman)
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9 november Nieuwe paddenstoelensoort ontdekt voor de Benelux
Leuk nieuws van onze zuiderburen. Eind oktober ontdekte Lieve Jacobs een nieuwe paddenstoel voor
de Benelux in de Hagelandse vallei. Het betreft hier Arrhenia discorosea. Lees hier meer over deze
bijzondere vondst Natuurpunt

Arrhenia discorosea (Lieve Jacobs)
11 november Russula integra nieuw voor Nederland
Al sinds 2017 worden er in Twente russula’s gevonden, die al jaren worden aangezien voor Gewolkte
russula (Russula brunneoviolacea). Mede door het russulaproject van de NMV, heeft uitgebreid
onderzoek aangetoond dat het hier Russula integra betreft. Een nieuwe russulasoort voor Nederland
Natuurbericht

Russula integra (Jisk Holleman)
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11 november Anamorfe vorm van de
Biefstukzwam in de bossen van Schaarsbergen
Rond half augustus ontdekte Henk Monster, binnen
waarneming.nl wel bekend vanwege zijn fraaie
reportages over de ontwikkeling van
houtzwammen, de anamorfe vorm van de
Biefstukzwam Bijzondere waarneming

Anamorfe vorm Biefstukzwam (Henk Monster)

13 november Clavaria rosea op begraafplaats
Heiderust
Weer een fantastische ontdekking van Hannie
Wijers tijdens één van haar struintochten. Op
begraafplaats Heiderust in Rheden ontdekte ze een
paar mooie roze knotsjes. Later bleek dat Marc de
Winkel ze een dag eerder ook had gezien. Het blijkt
hier te gaan om Clavaria rosea en is hiermee de
tweede vondst voor Nederland Bijzondere
waarneming

Impressie van de niet-ledendag van de
Clavaria rosea (Hannie Wijers)

15 november Violette duinbekerzwam op
Nationaal Ereveld Loenen
Tijdens een wandeling onder leiding van Linda Smit
en Willy Jansen werd een bijzonder uitziende
bekerzwam aangetroffen die al enige jaren
voorkomt op het Ereveld. Lees hier meer over deze
Bijzondere waarneming

Violette duinbekerzwam (Willy Jansen)
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18 november De Vliegenzwam en andere
amanieten
Naast de fraaie Vliegenzwam vinden we in ons land
ook andere amanieten, zoals de Stekelkopamaniet
en de Franjeamaniet. Hoe kun je deze soorten
herkennen, waar komen ze voor en hoe leven ze?
Natuurbericht

Franjeamaniet (Bert Tolsma)

24 november Kegelschubvlieskelkje in het
Westduinpark te Den Haag
In het Westduinpark vond Eric Wisse het
Kegelschubvlieskelkje op een dennenkegel. Lees
hier meer over deze zeldzame vondst Bijzondere
waarneming

Kegelschubvlieskelkje (Eric Wisse)

25 november De mycologische rijkdom van de
Utrechtse Maliebaan
De Maliebaan in Utrecht blijkt bijzonder rijk aan
paddenstoelen. De combinatie van Hollandse
linden, de kalkhoudende kleiafzettingen van de
Kromme Rijn én een goed maaibeheer, zorgt voor
ideale omstandigheden. Een bevestiging dat
stedelijk gebied ook voor paddenstoelen van grote
waarde is. Natuurbericht

Impressie van de niet-ledendag van de
Geelbruine satijnzwam (Floris Brekelmans)
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Vooruitblik december
1 december Paddenstoel van de Maand
Entoloma vindobonense is tot Paddenstoel van de Maand december gekozen. Lees hier meer over de
PvdM
Alle NMV activiteiten afgelast wegens Covid-19
Ook voor december zijn alle NMV activiteiten afgelast.
9 januari 2021 Nieuwjaarsbijeenkomst
Ook zal de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in januari geen fysieke doorgang kunnen vinden wegens
de coronamaatregelen. Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt om op 9 januari toch
een soort van “bijeenkomst” te houden middels een aantrekkelijk digitaal programma. Meer nieuws
hierover volgt nog op de website van de NMV Nieuwjaarsbijeenkomst

Cadeautjes voor bij de feestdagen
Welke maand is er nu meer geschikt om elkaar eens op een fijne manier te verrassen? Hierbij wat
ideetjes voor in de schoen en onder de kerstboom. Lees hier meer voor nog meer suggesties Boeken
over paddenstoelen en schimmels
Verweven Leven Merlin Sheldrake
In “Verweven leven” laat Merlin Sheldrake ons de
wereld zien vanuit het standpunt van de schimmel.
Aan de orde komen gist, psychedelica, schimmels
die insecten binnendringen, het grootste
organisme ter wereld en de complexe netwerken
van het “wood wide web”. Hoe meer we te weten
komen over schimmels en de rol die ze spelen in de
natuur, des te meer wordt ons begrip over leven,
het concept individualiteit en zelfs onze opvatting
over intelligentie op zijn kop gezet. Lees hier meer
Verweven leven
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Paddenstoelen in kunst, cultuur en natuur
(Antoon Kuhlmann & Dominique Clement)
Onlangs kwam het boek “Paddenstoelen in kunst,
cultuur en natuur uit”. Paddenstoelen zijn al sinds
lange tijd een inspiratiebron voor kustenaars,
ontwerpers en dichters. “Paddenstoelen in kunst,
cultuur en natuur” neemt je mee in het brede scala
van uitingen waar paddenstoelen een rol in spelen.
Het boek is te bestellen via KNNV-uitgeverij

Het geslacht Wimperzwam in Nederland
Henk Huijser heeft zijn kennis van en ervaring van
in Nederland voorkomende wimperzwammen op
schrift gezet. In een 135 pagina’s tellend boekwerk
worden die kennis en ervaring van het geslacht
Scutellinia beschreven, zowel macroscopisch als
microscopisch, en geïllustreerd met talrijke foto’s.
Lees hier hoe je dit prachtige boek kunt bestellen.
Wimperzwam

Kriebelbeestjes & zwammen (www.natuurpunt.be)
Voor liefhebbers van mugjes, vliegjes en kevertjes op
paddenstoelen, organiseert Natuurpunt.be een webinar op 21
januari 2021 tussen 20.00 - 21.00 uur. Kosten voor deelname
bedragen € 6.-. Tijdens de webinar kunnen via een chatfunctie
vragen gesteld worden aan Hans Vermeulen. Wil je meer weten of
jezelf aanmelden, lees hier dan verder Natuurpunt
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Reacties van lezers
Amanita simulans / vaginata
Op de berichten over Amanita simulans / vaginata in onze vorige maandjournaals is gereageerd. De
reacties zijn echter te uitvoerig om in dit maandjournaal op te nemen. Naar verwachting krijgt het
onderwerp opnieuw aandacht in een van de komende Coolia’s.

Vacatures binnen de NMV
Oproep van het bestuur van de NMV
In 2021 en 2022 zullen er diverse bestuursleden reglementair aftreden en de secretaris is
tussentijds afgetreden. Wij zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten om deze bestuursleden te
vervangen. Op korte termijn hopen we vooral de vacature van secretaris te kunnen vervullen. Voor
meer informatie, lees hier Vacatures NMV-bestuur

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.
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