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Tip: open de hyperlinks steeds via de rechter muisknop in een nieuw tabblad
Sphaeropsis sapinea Wel of geen (invasieve)
exoot?
Het is niet bekend waar de schimmel, die in ons
land vooral jonge scheuten van Corsicaanse,
Oostenrijkse en Grove den aantast van nature
thuishoort en hoe hij hier gekomen is. Dus we
kunnen het niet zomaar een exoot noemen. Omdat
hij al zo’n 150 jaar bij ons bekend is, wordt hij
gewoonlijk als inheems beschouwd. Toch is het
nuttig om hem nader te bekijken, omdat hij diverse
eigenschappen heeft die we ook regelmatig
tegenkomen bij exoten. Lees hier meer op pagina
18 van nummer 34: Kijk op exoten

15 maart Virtueel het veld in: met de NMV op
zoek naar voorjaarspaddenstoelen
Wegens de coronamaatregelen is de NMV gestart
met een serie digitale lezingen. Chiel Noordeloos
mocht op 15 maart het spits afbijten met een
interessante lezing over voorjaarspaddenstoelen.
Wegens de enorme animo, raakte de website
overbelast waardoor een aantal mensen helaas
niet kon inloggen. Onze welgemeende excuses
hiervoor en uiteraard zullen wij er alles aan doen
om dit bij een volgende lezing te voorkomen.
Gelukkig is de lezing hier terug te kijken: Lezing
voorjaarspaddenstoelen

Sphaeropsis sapinea (Bron: wikicommons)

18 maart Zeer zeldzame Kersentrilzwam in
Savelsbos (Zuid-Limburg)
Ton Hermans en Karin Koppen deden deze
prachtige vondst tijdens een wandeling in het
Savelsbos, waar ze op zoek waren naar
voorjaarspaddenstoelen. De Kersentrilzwam
(Craterocolla cerasi) is slechts bekend van vier
atlasblokken en is hiermee zeer zeldzaam. Lees hier
meer over deze mooie vondst: Bijzondere
waarneming
Kersentrilzwam (Ton Hermans)
28 maart Koraalachtige vorm Gewone
oesterzwam
Geert Segers uit Kapellen in België vond een
‘bijzonder mooi iets’, zoals hij het zelf
omschreef, in een vochtige put en had geen idee
wat het was. Wij als redactie van het
Maandjournaal en de rubriek Bijzondere
waarnemingen wisten het evenmin, maar Aldert
Gutter herkende het als de koraalachtige vorm
van de Gewone oesterzwam.

Koraalachtige vorm Gewone oesterzwam
(Geert Segers)

Huub van der Aa heeft er in deze Coolia een
artikeltje aan gewijd (blz. 85-89). De Gewone
oesterzwam maakt in het donker
koraalachtige vormen aan. Aldert Gutter
herkende de vondst van Geert Segers omdat
hij eerder zoiets gevonden had in een koelcel
van een tulpenkwekerij. Aldert heeft zijn
vondst op sterk water gezet (zie foto). In
kwekerijen van oesterzwammen komt het
verschijnsel overigens ook voor.

Koraalachtige vorm Gewone oesterzwam op
sterk water (Aldert Gutter)
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29 maart Digitale lezing over de bossenstrategie
In deze lezing gaf Rob Chrispijn zijn visie op de nota
‘Bos voor de toekomst’ die in opdracht van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselveiligheid werd opgesteld. Sommige
maatregelen die in de nota worden voorgesteld
kunnen desastreus uitpakken voor de in bossen
voorkomende paddenstoelen. De lezing kan hier
worden terug gekeken: Lezing bossenstrategie

Spontane bijmenging in fijnsparrenbos pakt
slecht uit voor sparrensymbionten indien eik >
5% (Rob Chrispijn)

Bomen, bossen en schimmels
Geïnteresseerd geraakt na de lezing van Rob Chrispijn op 29 maart jl. in bomen en schimmels, en
paddenstoelenvriendelijk natuurbeheer? Welnu, hierbij wat bronnen waar je meer kunt lezen over
deze onderwerpen.
Naaldbossen in Nederland. Bedreigde
levensgemeenschappen. Tekst: Eef Arnolds, PeterJan Keizer
De NMV heeft een brochure uitgegeven om te
wijzen op het belang van het behoud van onze
naaldbossen. Alle belangrijke naaldbostypen
worden beschreven, met adviezen om ze op een
goede manier te beheren. De brochure is rijk
geïllustreerd, waaronder veel afbeeldingen van de
231 soorten naaldbospaddenstoelen die op de
Rode Lijst (2008) staan. Lees hier meer: Brochure
Naaldbossen
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Eef Arnolds Bossenstrategie
Eef Arnolds schreef na het verschijnen van de nota ‘Bos voor de toekomst’ een alternatieve
Bossenstrategie: ‘Een toekomst voor bossen en bomen’. Hij stelt daarin de vraag aan de orde of er
een alternatief is voor het voorgestelde beleid in genoemde nota. Zijn antwoord is verrassend
eenvoudig: niets doen. Lees hier meer: Bossenstrategie

Wegbermen, lanen en parken. Toevluchtsoord
voor paddenstoelen. Tekst: Peter-Jan Keizer,
Menno Boomsluiter
In wegbermen met bomen kunnen bijzondere
paddenstoelen groeien. Veel soorten die in bossen
sterk zijn achteruitgegaan hebben een uitwijkplaats
gevonden in met bomen beplante wegbermen,
kortweg laanbermen genoemd. Een goed
bermbeheer is cruciaal voor het behoud van deze
paddenstoelen. Lees hier meer: Brochure
Wegbermen
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Bomenstichting Houtrot in bomen
De bomenstichting heeft in januari 2020 een
digitale versie van ‘Houtrot in bomen’ beschikbaar
gesteld. De eerste druk van dit boek dateert van
1997 en behandelt de meest voorkomende en enig
minder algemene houtrotzwammen op levende
loofbomen. Het boek bevat ook een tabel van
houtrotzwammen per boomsoort. De digitale
versie kan hier worden gedownload: Houtrot in
bomen

Lynne Boddy Fungi and trees: their complex
relationships
Dit boek gaat over alle mogelijke relaties die
schimmels hebben met bomen: van de vorming van
netwerken tussen schimmels en de fijnste
vertakkingen van wortels van bomen
(mycorrhiza’s), saprotrofe schimmels die dode
bomen verteren tot voedsel voor planten en
andere organismen, tot parasitaire schimmels die
levende bomen aanvallen. Het boek besteedt ook
aandacht aan natuurbeheer. Lees hier meer: Fungi
and Trees
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Vooruitblik
Alle live-bijeenkomsten van de NMV afgelast
Ook in april zijn alle live-bijeenkomsten van de NMV vanwege de coronamaatregelen afgelast.

1 april Paddenstoel van de Maand
De Zwartwitte bokaalkluifzwam is tot Paddenstoel van de maand april gekozen. Lees hier meer over
de PvdM

10 april Floradag
Het programma van de Floradag 2021 is vrijwel gelijk aan dat van de afgelaste Floradag van 2020, zie
Coolia 63(2), blz. 109-110. U kunt de presentatie die dag online volgen in Zoom. Er staat een
aanmeldformulier klaar op onze website. Als dit is ingevuld en verstuurd, zult u op de dag voor de
online-meeting een link ontvangen in uw email, om deel te kunnen nemen (ook niet NMV-leden
kunnen zich opgeven). Aanmeldformulier Floradag

12 april Online-lezing over morieljes uit de esculenta-groep
Deze online-lezing wordt gehouden door Gerard Koopmanschap en hij zal in het bijzonder ingaan op
morieljes uit de esculenta-groep. De soorten uit deze groep kunnen worden onderscheiden op basis
van subtiele verschillen in uiterlijke kenmerken en biotoop waarin ze voorkomen. Onder Digitale
lezing is een Zoom-link naar deze lezing geplaatst.

24 april Tweede online-lezing over voorjaarspaddenstoelen
Chiel Noordeloos zal in een tweede online-lezing over voorjaarspaddenstoelen ingaan op
paddenstoelen die in deze en komende periode actueel zijn. Houd Digitale lezing in de gaten voor
een Zoom-link naar deze lezing.

29 mei Algemene Ledenvergadering
De ALV zal worden gehouden op zaterdag 29 mei vanaf 10:00 tot ongeveer 12:30 uur.
De vergadering zal, net zoals de Nieuwjaarbijeenkomst, online worden gehouden in Zoom. Er zal
binnenkort een aanmeldformulier op de website verschijnen. Als deze is ingevuld en verstuurd, zult u
op de dag voor de online-meeting een link ontvangen in uw email, om deel te kunnen nemen.
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Actuele soorten
De lente is aangebroken. We willen hierbij dan ook graag de aandacht vestigen op een aantal soorten
om de komende tijd naar uit te kijken.
Een heel bijzonder voorjaarspaddenstoeltje is het
Beekmijtertje. Deze kleine paddenstoeltjes hebben
geel/oranje hoedjes die rond tot knotsvormig zijn,
met een witte steel. Ze groeien op strooisel van
loof,-of naaldbomen dat onder water ligt,
voornamelijk in voedselarm kwel-, of bronwater
wat niet of nauwelijks stroomt. Je kunt ze
aantreffen van eind maart tot begin juni.

Beekmijtertje (Doriene de Jong)

De maand april is bij uitstek de maand waarin diverse morieljes verschijnen. Dat geldt o.a. voor de
Gewone morielje, de Kegel-, Kapjes-, en Hersenkronkelmorielje. De soortafbakening binnen de
morieljes is in ontwikkeling en dat heeft er recent toe geleid dat de Hersenkronkelmorielje thans als
zelfstandige soort wordt opgevat en niet als een vorm van de Gewone morielje. Gerard
Koopmanschap zal op 12 april een online-lezing geven over morieljes. Meer informatie onder
Vooruitblik op blz. 6.

Hersenkronkelmorielje (Gerard Koopmanschap)
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Nog een opmerkelijke verschijning in het voorjaar is
de Grote aderbekerzwam. Deze soort kun je
aantreffen tussen maart en mei. De schotels
kunnen wel tot 15 cm groot worden. Deze matig
algemene soort groeit op kalkhoudende leem- of
kleibodem. Ze zijn verwant aan het Vingerhoedje.
Dit zou je misschien niet direct verwachten, maar
als je de hoed van het Vingerhoedje omdraait en
uitvouwt, zal de overeenkomst ongetwijfeld
zichtbaar zijn. Een opvallend kenmerk van de Grote
aderbekerzwam is dat ze heel sterk naar chloor
ruiken.
Grote aderbekerzwam (Rinus Baggerman)

Deze kleine bruine bekerzwammetjes parasiteren
op de wortelstokken van de Bosanemoon, wat
ervoor zorgt dat de plant er heel slecht uit gaat zien
en wat het zoeken naar de Anemonenbekerzwam
juist weer vergemakkelijkt. De bekertjes hebben
een doorsnede van 1-3 cm en een steel die wel tot
10 cm lang kan worden. Onderaan de steel bevindt
zich het sclerotium, een soort voorraadschuur
waaruit onder gunstige omstandigheden nieuwe
bekertjes worden gevormd. De Anemonenbekerzwam is vrij algemeen in ons land en wordt
vooral gevonden in maart en april.
Anemonenbekerzwam (Carolien Reindertsen)

Het Vingerhoedje groeit op voedselrijke grond
onder bomen en struiken (vaak Meidoorn). Het is
vrij algemeen in de duinen maar komt ook in het
binnenland voor. Vanwege de karakteristieke
verschijning: een bekerzwam op een steel waarvan
de beker naar beneden is omgeslagen, is
verwarring met andere paddenstoelen nauwelijks
mogelijk. Het Vingerhoedje wordt vooral in april
veel gemeld.

Vingerhoedje (Rinus Baggerman)

Meer over actuele soorten in onze online-lezingen van 12 en 24 april. Zie onder Vooruitblik op blz. 6.
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Coolia 64 (2) voorjaar 2021
Coolia is het contactblad van de NMV. Voor een
korte beschrijving van de inhoud en inhoudsopgave
van het laatste nummer zie hier: Coolia. Nummers
van 2018 en eerder kunnen hier gedownload
worden: Archief Coolia. NMV-leden krijgen het blad
viermaal per jaar toegestuurd. Zie voor meer
informatie onder: lidmaatschap

Vacatures binnen de NMV
Oproep van het bestuur van de NMV
In 2021 en 2022 zullen er diverse bestuursleden reglementair aftreden en de secretaris en
penningmeester zijn reeds tussentijds afgetreden. Voor de functie van secretaris binnen het bestuur
heeft zich inmiddels Melchior van Tweel gemeld. Op korte termijn hopen we de vacature van
penningmeester te kunnen vervullen en op wat langere termijn die van voorzitter. Voor meer
informatie, lees hier meer: 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
Ben je een interessant nieuwtje op paddenstoelengebied tegengekomen of heb je misschien wel
een bijzondere vondst gedaan? Neem dan even contact met ons op door een email te sturen naar:
abonnement
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
onder: lidmaatschap
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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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