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Oproepen
Zoek mee naar de Glimmerige voorjaarssatijnzwam
Chiel Noordeloos komt graag in contact met mensen die de komende tijd de Glimmerige
voorjaarssatijnzwam vinden. Lees meer hierover op blz. 6 en 7 van dit journaal.
Foto’s voor de Zakgids stadspaddenstoelen
Bent u als fotograaf van paddenstoelen bereid om mee te werken aan de totstandkoming van de
Zakgids stadspaddenstoelen van Dam & Kuyper? Lees dan meer hierover op blz. 13 van het journaal.

Terugblik
18 maart Voorjaarskluifzwam in Noord-Holland
opvallend vroeg
Een aantal voorjaarspaddenstoelen vallen op door
hun uitzonderlijke vorm, kleur of grootte. Zo'n
soort is de Voorjaarskluifzwam. Zoals de naam al
zegt is de Voorjaarskluifzwam een echte
voorjaarssoort die meestal tussen eind maart en
begin mei tevoorschijn komt, maar dit jaar niet.
Lees er meer over in dit artikel
Voorjaarskluifzwam (Wendy van der Heeden)
18 maart Kennisspecial: soorten herkennen en
beschermen
Deze kennisspecial is bedoeld voor jongeren tussen
18 en 27 jaar oud en biedt je de gelegenheid om
soortenkennis van planten en dieren te vergroten.
Ook leer je meer over de invloed van klimaat en
stikstof op de natuur. Op een van de twaalf
programmadagen (4 mei) in de periode 30 maart
Jongeren op pad in de natuur (Kars Veling)
t/m 4 juni wordt ook het bekijken van padden-

stoelen genoemd. Toch heeft de redactie van dit journaal de indruk dat de paddenstoelen er wat
karig van afkomen in het programma. Ondanks dat bevelen we deze kennisspecial van harte aan.
Lees hier meer over deze special en hoe je je kunt aanmelden (tot 10 april).

Vooruitblik
Paddenstoel van de Maand
De Bundelchloormycena is tot Paddenstoel van de maand april gekozen. Lees hier meer over de
PvdM

2 april Floradag in Doorn
Op zaterdag 2 april wordt de jaarlijkse Floradag weer gehouden in de Koningshof te Doorn. Er komen
binnen- en buitenlandse experts aan het woord die uitleg geven over de recentste taxonomische
inzichten in een aantal veelvoorkomende genera. In de ochtend zijn er voordrachten over Cortinarius
door Tor-Erik Brandrud & Bálint Dima, en over Mycena door Thom Kuyper en Jorinde Nuytinck. In de
middag zijn er voordrachten van Ruben de Lange over Russula en van Machiel Noordeloos en Kai
Reschke over Entoloma. Lees hier meer over het programma van deze dag.

4 april Online-lezing: “Echte” truffels van
Nederlandse bodem Gerard Koopmanschap
Na een kleine onderbreking, zijn we verheugd te
mogen mededelen dat wij op 4 april, 19.30 uur,
weer zullen gaan starten met onze online-lezingen
via zoom. Het spits zal worden afgebeten door
Gerard Koopmanschap met een lezing over truffels
uit het geslacht Tuber in het algemeen, en specifiek
over de soorten die in Nederland te vinden zijn.
Hierbij de zoom-link voor deze lezing.
“Echte” truffel (Gerard Koopmanschap)

9 april Drentse Zwamdag te Holthe
Op zaterdag 9 april wordt de Drentse Zwamdag gehouden in Holthe. Er staan deze dag interessante
lezingen op het programma en aansluitend zal er een kleine voorjaarsexcursie worden gegeven.
Aanmelden voor de Drentse Zwamdag kan tot 7 april bij Eef Arnolds. Voor meer informatie en het
dagprogramma, zie Drentse Zwamdag

30 april Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV is alléén toegankelijk voor NMV-leden en zal worden gehouden op zaterdag 30 april in het
Westerdijk Instituut te Utrecht. Aansluitend zal een boekenverloting plaatvinden van boeken uit
nalatenschappen en kan er een bezoek worden gebracht aan de NMV-bibliotheek.
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5000 soortenjaar in de Gelderse Poort Niels Eimers
Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Staatsbosbeheer organiseren samen een 5000
soortenjaar in het gebied De Gelderse Poort. Het doel is om in één jaar tijd (dit jaar) maar liefst 5000
soorten te vinden! De Gelderse Poort ligt in het zuiden van Gelderland en bestaat voornamelijk uit
rivieren en rivieruiterwaarden. De Rijn stroomt vanuit Duitsland ons land binnen en vertakt hier in de
Waal, de IJssel en de Nederrijn. Via de Gelderse Poort komen elk jaar heel veel bijzondere soorten
ons land binnen die zich via de rivieren door de rest
van het land weten te verspreiden. We hebben al
een prachtig begin gemaakt met al iets meer dan
1800 soorten (36%), maar het is nog verre van
zeker of wij het doel van 5000 soorten weten te
behalen voordat het jaar eindigt. Daarom plaats ik
deze oproep om te helpen zoeken naar zo veel
mogelijk soorten in dit prachtige gebied! De lente
begint bijna en dat betekent dat het insectenleven
weer begint te ontwaken, de kiemplantjes komen
weer boven de grond en de vogels beginnen aan
hun nesten. De gebiedsbegrenzing en de voortgang
is te zien op de Bioblitz van waarneming.nl.
Voor meer informatie over het 5000 soortenjaar in de Gelderse Poort kan je terecht op
soortenjaargeldersepoort. Je kan op de hoogte blijven van bijzondere vondsten via de social media:
Facebook, Twitter en Instagram. Dus heb jij zin om mee te helpen aan deze mega uitdaging, plan dan
een of meerdere dagen in en zoek een leuk gebied uit om te struinen en te ontdekken! Er worden
diverse excursies georganiseerd, maar je kan ook zelf excursies organiseren. Voor vragen aan de
organisatie, kan je mailen naar soortenjaargeldersepoort@gmail.com. Hopelijk komen we elkaar in
het gebied tegen!

Actuele soorten
Maart ligt alweer achter ons en aan fraaie lentedagen heeft het niet ontbroken. Wat zouden de
paddenstoelen vinden van dat mooie weer? Vertaald zich dit in fraaie paddenstoeltjes of gooit het
gebrek aan regen roet in het eten? Wat zeker is dat we in dit journaal een drietal groepen
paddenstoelen in het zonnetje willen zetten en wel diverse kleine ascomyceten met een korte
introductie over het determineren van deze kleintjes onder de paddenstoelen. Verder besteden we
speciale aandacht aan de voorjaarssatijnzwammen en aan diverse roesten. William de Jong
(ascomyceten), Machiel Noordeloos
(voorjaarssatijnzwammen) en Charlotte Swertz
(roesten) nemen genoemde groepen voor hun
rekening.
Het afgelopen jaar is in diverse online-lezingen
Online-lezing Voorjaarspaddenstoelen van 15
maart 2021 (Chiel Noordeloos)
aandacht besteed aan paddenstoelen in het
voorjaar. Via de links op deze pagina kun je deze
lezingen (nog eens) bekijken, bijvoorbeeld deze
lezing van Gerard Koopmanschap over morieljes.
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Ascomyceten
Kleine plantparasitaire ascomyceten William de Jong
Inleiding
In de diverse wereld van de fungi zijn er ontzettend veel kleine ascomyceten die doordat ze weinig
opvallen snel aan de aandacht ontsnappen. Het determineren van dit kleine spul is ook geen
sinecure, je hebt er meestal een microscoop voor nodig en uiteraard een duik in de
determinatieliteratuur. In dit artikeltje aandacht voor het determineren van kleine ascomyceten, met
op het eind een paar zoektips voor soorten die parasitair zijn op specifieke waardplanten.
Wat zijn ascomyceten?
De ons bekende plaatjes- en buisjeszwammen zijn basidiomyceten. Ze hebben basidiën (enkelvoud
basidium), waaraan zich de sporen ontwikkelen. Ascomyceten daarentegen hebben asci (enkelvoud
ascus), een soort zakjes waarin zich de sporen bevinden, vandaar ook de naam zakjeszwammen.
Morieljes en bekerzwammen behoren tot deze zakjeszwammen, maar er zijn vooral heel veel kleine
ascomyceten.
Determineren van ascomyceten
Stap 1 Let op het substraat / determineer de waardplant
Veel van deze microfungi zijn waardplant-specifiek. Dus stap 1 is, zorg dat je de plant goed
determineert. Voor het correct determineren van planten kun je natuurlijk op pad met de Heukels.
Het is daarnaast aan te bevelen om gewoon even een paar foto’s te maken van een plant met een
plantparasitaire schimmel, als bewijsmateriaal.
Op (afgevallen) takken van bomen komt een breed scala aan ascomyceten (niet zelden in anamorf
stadium) voor, dus daarvoor heb je enige kennis van boomsoorten nodig. Hierbij loont het om in
lanen met één boomsoort te zoeken, zodat je zeker weet dat een bepaalde tak ook echt van die
boomsoort is.
Stap 2 Microscopie
Over het microscoperen valt heel veel te schrijven,
maar het beste is dit zelf aan den lijve te
ondervinden aan de hand van een
microscopeercursus die via verschillende
organisaties met regelmaat worden aangeboden.
Op sites als allesoverpaddenstoelen.nl/ en
forum.waarneming.nl zijn daarnaast veel handige
tips te vinden.
Ascus van Muurmosschijfje (William de Jong)
Belangrijke elementen bij het microscopisch
onderzoek zijn de keuze van het materiaal:
vers of gedroogd en het medium waarin het
materiaal wordt bekeken onder de
microscoop: in water of met bepaalde
reagentia zoals Melzers reagens (het jodium in
dit reagens reageert met zetmeelachtige
structuren, en kleurt donkerblauw met
amyloïde stoffen en roodbruin met dextrinoïde
stoffen.

Blauwverkleuring van ascustop in Melzers
reagens (William de Jong)
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Ook wordt een oplossing van katoenblauw in
melkzuur veel gebruikt om bepaalde structuren
(ornamentatie) op een spore beter zichtbaar te
maken.
Stap 3 Determinatieliteratuur
Met het determineren van kleine ascomyceten heb
je ook determinatieliteratuur nodig. Een mooi
startpunt is The Microfungi on Land Plants van Ellis
& Ellis (1997). Dat is een zeer uitgebreid
determinatiewerk, hetzij ietwat verouderd, wat
ingedeeld is op genera van waardplanten.
Heb je bijvoorbeeld iets kleins gevonden op een
stengel van een brandnetel, dan kun je onder de
Ornamentatie van sporen in katoenblauw
genusnaam Urtica verder zoeken naar de
(William de Jong)
mogelijkheden. Mocht je op basis daarvan een idee
hebben om welke soort het zou kunnen gaan, kijk dan ook altijd even op de Verspreidingsatlas onder
‘artikelen’ en/of ‘standaardwerken’ naar specifiekere en recente literatuur van een bepaalde soort.
Ook de sleutels van het ascomyceten-project zijn aan te bevelen.

Enkele goed te herkennen soorten
Wat je ook kunt doen is op zoek gaan naar een
bepaalde soort op basis van het substraat. In heel
Nederland groeit Robertskruid (Geranium
robertianum). Vind je een populatie daarvan, kijk
dan eens of je ook het Robertskruidkraterbultje
(Coleroa robertiana) kan vinden. Zo kan je op Klaver
(Trifolium sp.) op zoek naar het Klaverschijnbekertje (Pseudopeziza trifolii).
Klaverschijnbekertje op Witte Klaver
(William de Jong)

Een wat zeldzamere soort is het Hoornbloembladschijfje (Leptotrochila cerastiorum) die je kunt
vinden op de bladeren (onderzijde) van
Hoornbloem (Cerastium sp.)

Hoornbloembladschijfje op Kluwenhoornbloem
(William de Jong)
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Een andere soort uit dit laatst genoemde genus is
Leptotrochila verrucosa. In 2020 voor het eerst
gevonden door Erik Slootweg. Deze soort komt
voor op Walstro (Galium), en vormt kleine
apothecia op de onderzijde van de bladeren. De
ascosporen zijn langwerpig, licht knotsvormig, 7-13
x 3-4,5 µm groot.

Leptotrochila verrucosa op Kleefkruid
(William de Jong)

Voorjaarssatijnzwammen
Wie vindt voor mij de Glimmerige voorjaarssatijnzwam? Chiel Noordeloos
Voorjaarssatijnzwammen
Zo langzamerhand worden de heggen en bosranden weer wit gekleurd door de bloeiende sleedoorn
en meidoorn en in lanen op de zeeklei laten de iepen hun dubbeltjes vallen. De boomgaarden komen
ook in bloei. Tijd voor voorjaarsatijnzwammen dus. Die verschijnen in april en mei, vaak in grote
groepen onder bomen en struiken van de Roosfamilie (Rosaceae) en Iepfamilie (Ulmaceae). Deze
satijnzwammen hebben een bijzondere relatie met deze bomen en struiken en een voor deze
soorten eigen type mycorrhiza (zwamwortel): de
zwamvlok van deze satijnzwammen parasiteert op
de wortels. Dit gebeurt overigens zonder veel
schade te doen: de zwamvlok onttrekt de suikers
aan de plant en vergroot in ruil daarvoor de
opname van water en mineralen voor de plant. Het
meest algemeen, vooral bij meidoorn en
vruchtbomen, is de Harde voorjaarssatijnzwam,
een stevige paddenstoel, met een meestal
duidelijk bultige, middelbruine tot donkerbruine,
niet doorschijnend gestreepte hoed en stevig wit
vlees met een sterke meelgeur. Maar, let er op dat Harde voorjaarssatijnzwam onder een grote
je soms ook een soort kunt vinden met een bleke, wilde rozenstruik uit het Volksbos, Vlaardingen.
Een tamelijk grijze vorm met sterk vezelig hoedmeer oker-crèmekleurige hoed, een puur witte
en steeloppervlak (Chiel Noordeloos)
steel, die soms duidelijk gelig-oranje verkleurt bij
kneuzing, of insectenvraat. Dan heb je de Sleedoornsatijnzwam te pakken, die zoals de naam al zegt,
vaak onder sleedoorn staat, maar ook heel regelmatig onder vruchtbomen. Bij Iep vind je andere
soorten: de Slanke voorjaarssatijnzwam heeft dunner vlees, dat breekbaarder is, een slanke steel, en
is ook meestal vrij donkerbruin, al zijn er ook bleke vormen van bekend. De hoed is glad, iets kleverig
bij vocht en doorschijnend gestreept aan de rand. De Zilverige satijnzwam, die ook bij iepen te
vinden is, ziet er heel anders uit, vaak stevig en wat gedrongen, met een bleke, grijzig-witte hoed die
geheel zilverig-glanzend is met oplichtende vezeltjes.
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De Glimmerige voorjaarssatijnzwam
Deze paddenstoel, die niet verwant is aan de
hiervoor genoemde satijnzwammen, is een slanke,
beetje mycena-achtige paddenstoel met een
donker grijsbruine geheel wat wollig-vezelige hoed,
die bij ouderdom vaak radiair-vezelig gestreept is,
als een vezelkop. Hij heeft een zwakkere meelgeur
dan de andere voorjaarssatijnzwammen. Volgens
de verspreidingsatlas is hij een aantal keren
gevonden in de duinstreek en in Flevoland, in
humusrijke bosjes zowel op zand als op klei.
Glimmerige voorjaarssatijnzwam
(Pierre-Arthur Moreau)
Microscopisch valt deze soort op door de
aanwezigheid van grote cheilocystiden en wat
knobbelige langwerpige sporen. Ik heb in de 50 jaar
dat ik naar satijnzwammen kijk deze soort nog
nooit zelf gevonden, er zijn geen goede foto’s van
en ik heb van Nederlands materiaal ook geen
barcode kunnen verkrijgen.

Oproep
Ik zou in mijn komende boek over satijnzwammen
deze soort graag willen opnemen met goed
gedocumenteerde vondsten: dus, komt u hem
tegen, neem dan even contact met me op; ik wil ze
dan graag vers ontvangen.
Wil je meer weten over voorjaarssatijnzwammen:
kijk dan naar de lezing voorjaarssatijnzwammen
van vorig jaar.

Glimmerige voorjaarssatijnzwam (Flora
agaricina neerlandica, vol. 1, blz. 147)

Roesten
Voorjaarsroesten Charlotte Swertz
Roestschimmels (roesten) zijn obligaat biotroof plantparasitaire schimmels: ze zijn afhankelijk van
levende planten om sporen te kunnen produceren en hun levenscyclus te voltooien. Nu het voorjaar
wordt en de natuur ontluikt, wordt het aantal planten waarop roesten worden aangetroffen ook
weer groter. Wat zijn de leuke soorten die je nu kunt aantreffen?
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In het voorjaar verschijnt op veel plekken
Speenkruid (Ficaria verna). Naast de vrolijke gele
bloemen kun je twee verschillende roesten op
Speenkruid aantreffen, soms zelfs tegelijkertijd op
hetzelfde blad: Speenkruidroest (Uromyces
ficariae) en de verzamelsoort Boterbloemgrassenroest s.l. Deze laatste wordt als
verzamelsoort (s.l. = sensu lato, in de brede zin)
beschouwd van U. dactylidis en U. ficariae, soorten
die op Speenkruid morfologisch niet te
onderscheiden zijn. Speenkruidroest en
Boterbloem-grassenroest zijn daarentegen heel
Boterbloem-grassenroest s.l. op Speenkruid
makkelijk te onderscheiden: Boterbloemgrassenroest vormt meest op de onderzijde van de met gele aecia (Charlotte Swertz)
bladeren, maar ook op de bladstelen, gele, bekervormige structuren (de aecia), terwijl
Speenkruidroest op boven- en onderzijde van het blad en op de bladstelen zwarte sporenhoopjes
vormt (de telia). Vooral Boterbloem-grassenroest wordt nu alweer veel gevonden.

Op Speenkruid komt ook Speenkruidbrand voor
(Entyloma ficariae). Dat zijn de witte plekken op
beide foto’s.

Speenkruidroest met zwarte telia
(Aad Termorshuizen)

Een andere voorjaarsplant waar twee soorten
roestschimmels op worden aangetroffen is
Muskuskruid (Adoxa moschatellina). De meest
algemene is Eenkennige muskuskruidroest
(Puccinia adoxae). Deze soort vormt
donkerbruine sporenhoopjes (de telia) op de
bladen en bladstelen van Muskuskruid. Vaak
worden de sporenhoopjes in grote
cirkelvormige groepen gevormd en is het blad
wat vervormd.

Eenkennig muskuskruidroest met telia
(Erik Slootweg)
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Sinds een aantal jaren wordt ook de
Macrocyclische muskuskruidroest (Puccinia
albescens) in Nederland aangetroffen. Aangetaste
planten zijn te herkennen aan de bleke verkleuring.
In tegenstelling tot de Eenkennige muskuskruidroest vormt de Macrocyclische muskuskruidroest
naast zwarte telia ook bleekgele aecia.

Macrocyclische muskuskruidroest: verbleekt
blad met telia (Charlotte Swertz)

Als je dus zowel gele bekertjes als zwarte
sporenhoopjes op Muskuskruid ziet, is het
duidelijk dat je te maken hebt met de
Macrocyclische muskuskruidroest. Als er alleen
telia zijn, kun je ter controle de sporen onder
de microscoop leggen. Microscopisch zijn de
teliosporen van beide roesten op Muskuskruid
goed uit elkaar houden: de teliosporen van de
Eenkennige muskuskruidroest zijn wat korter
(25-35 µm) en hebben een brede papil aan de
top van de sporen. De Macrocyclische
muskuskruidroest heeft langere teliosporen
(32-45 µm) en een smallere papil.

Macrocyclische muskuskruidroest met aecia en
telia (Erik Slootweg)
Ook kun je nu Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) aantreffen, massaal aangetast door
Vogelmelkroest (Puccinia liliacearum). Bij zware aantasting komen de planten meestal niet meer in
bloei. Aangetaste planten zijn te herkennen aan de geel verkleurde plekken op de bladen met daarin
bruin tot donkerbruine sporenhoopjes (de telia). Bij rijp materiaal zien de sporenhoopjes er poederig
uit door de massaal gevormde 2-cellige teliosporen.
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Naast deze genoemde roesten zijn er nog veel
meer roesten die in het voorjaar weer verschijnen,
zoals Hyacintroest (Uromyces muscari) op o.a.
wilde en gekweekte Hyacint (Hyacinthoides sp.),
Australische composietenroest (P. lagenophorae)
op Klein Kruiskruid (Senecio vulgaris), Lookroest (P.
allii) op o.a. Kraailook (Allium vineale),
Kaasjeskruidroest (P. malvacearum) op diverse
Kaasjeskruidachtigen en bijvoorbeeld Peerjeneverbesroest (Gymnosporangium sabinae) op
Jeneverbes (Juniperus).
Vogelmelkroest met telia (Erik Slootweg)
Samengevat: ook in het voorjaar zijn er heel wat roestschimmels te vinden. Ga dus lekker naar buiten
en draai eens een blaadje om. Let erop dat als je waarnemingen vermeldt op een van de hiertoe
aanwezige platforms, je foto’s toevoegt van boven- en onderzijde van het blad en de waardplant in
de waarneming vermeldt.

Nieuwe boeken en tijdschriften
The genus Cortinarius in Britain
Geoffrey Kibby & Mario Tortelli
The Genus Cortinarius in Britain bevat meer dan
330 Britse soorten en is uitgevoerd met kleurenfoto's en illustraties van o.a. de sporen. Ook bevat
het boek identificatiesleutels op het niveau van
subgenera en soorten. Het is het eerste grote werk
over het genus Cortinarius in Groot-Brittannië sinds
meer dan 60 jaar met vele soorten die in dit boek
voor het eerst geïllustreerd worden. Lees hier voor
meer informatie over dit prachtige boekwerk dat
ook veel soorten bevat die in Nederland en
Vlaanderen voorkomen.
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Verwacht Das Kosmos Handbuch Pilze
Andreas Gminder & Peter Karasch
Oktober 2022
Dit boek ontstond in samenwerking met de
Deutsche Gemeinschaft für Mykologie (DGfM) en
omvat 1250 soorten. De illustraties betreffen
aquarellen en tekeningen van microscopische
kenmerken en er zijn sleutels opgenomen voor het
bepalen van families, geslachten en soorten. Het
boek wordt voorgesteld als de hedendaagse
opvolger van Pareys Buch der Pilze (Marcel Bon,
1988) Voor meer informatie, zie hier

Verwacht The Future is Fungi: How
Fungi Can Feed Us, Heal Us, Free Us
and Save Our World
Lim Michael & Shu Yun
Juli 2022
Schimmels hebben altijd impact gehad op het leven
op aarde en spelen nog steeds een grote rol in de
moderne wereld. Zo leveren schimmels
bijvoorbeeld nieuwe medicijnen, duurzame
materialen en vormen zij een sleutel in ecologische
processen. Ook onze toekomst is ervan afhankelijk.
Meer informatie
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Verwacht Mycorrhizal Dynamics in
Ecological Systems
Michael F. Allen
April 2022
De auteur deed meer dan vijftig jaar onderzoek
naar de rol van mycorrhiza's en hoe zij kunnen
worden ingezet bij het herstel van wereldwijde
milieuveranderingen, zowel bij bodemherstel als in
de landbouw. Het boek bespreekt het onderwerp
zowel op het niveau van de biochemische
processen als op dat van ecosysteemdynamiek en
globale verandering. Het is geschreven voor
studenten, onderzoekers en instanties/beheerders
van gebieden.

VERA, de nieuwe invoer-app van de NDFF
Verspreidingsatlas
VERA gebruik je in het veld voor het verzamelen
van waarnemingen van planten, (korst)mossen,
paddenstoelen en weekdieren. De app is gratis te
downloaden op je telefoon of tablet via Google
playstore. Lees hier hoe je de app kunt
downloaden en hoe je hem kunt gebruiken.
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Zakgids stadspaddenstoelen Dam & Kuyper
De KNNV uitgeverij is van plan hun aanbod aan paddenstoelengidsen uit te breiden met een Zakgids
Stadspaddenstoelen, onder redactie van ondergetekenden. Net als voor de Basisgids Paddenstoelen
zouden we het project graag wat breder willen trekken, en (binnen de mogelijkheden van een
zakgids) foto’s van een zo groot mogelijk aantal fotografen op willen nemen. We hebben een lijst
gemaakt met ongeveer 100 min of meer typische stadspaddenstoelen, maar staan open voor
aanvullingen.

Oproep voor fotografen
Heeft u interesse om uw foto’s van stadspaddenstoelen beschikbaar te stellen voor de Zakgids
stadspaddenstoelen, laat het ons dan weten (via email, zie hieronder), en we sturen u de genoemde
lijst toe, met een korte handleiding over wat voor foto’s we hopen te krijgen. Hopelijk kunnen er dit
jaar nog gericht veel stadspaddenstoelen-foto’s gemaakt worden! Het ligt in de bedoeling dat de
Zakgids in 2023 zal verschijnen.
Email: Nico Dam (ndam10@kpnmail.nl) of Thom Kuyper (thom.kuyper@wur.nl)

Sporen 15 (1) maart 2022
In de digitale Nieuwsbrief van de Koninklijke
Vlaamse Mycologische Vereniging (KVMV) o.a.
artikelen over het Groengeel trechtertje (Lieve
Deceuninck), Groenblauw vliesje (Gut Tilkin),
Tulpvormig kalkschaaltje (Diane Thora) en de
Gesteelde wortelbekerzwam (Georges Buelens).
KVMV-leden krijgen Sporen viermaal digitaal
toegestuurd en daarnaast een papieren aflevering
van het blad Sterbeeckia.

Sterbeeckia 37 2022
In dit nummer artikelen over twee Juncorrhiza-soorten in België (Carina van Steenwinckel & Arthur
Vanderweyen), de in België zeldzaam voorkomende Kapjesinktzwam (Lieve Deceuninck), vier nieuwe
brandschimmels (Carina van Steenwinkel et al), Mycena leptophylla als nieuwe soort voor
Vlaanderen (Lieve Deceuninck & Wim Veraghtert) met daarbij een sleutel tot Mycena-soorten met
helle kleuren, en een beschrijving van elf voor België nieuwe soorten Laboulbeniales.
Wilt u Sporen en Sterbeeckia ook graag ontvangen? Als lid van de KVMV krijgt u deze uitgaven
periodiek toegezonden. Lees hier hoe u lid kunt worden van de KVMV.
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Coolia 65 (2) april 2022 (met
supplement)
In de laatste Coolia vinden we de Nieuwsbrief
Paddenstoelenmeetnetten - 24, met een
trendanalyse over de paddenstoelen van het
meetnet bossen over de periode 1994 -2020
(Alfons Vaessen et al). Verder artikelen over
paddenstoelenbermen in Overijssel (Melchior van
Tweel et al) de Zijperdijk als schatkamer voor
graslandpaddenstoelen waaronder maar liefst 23
soorten wasplaten (Martijn Oud), gordijnzwammen
als vogelvoer (Thom Kuyper) en een verslag van de
herbarium-workshop van vorig jaar november
(AnnaElise Jansen). Rob Chrispijn betreurt in zijn
column de aantasting van de sparrenbossen onder
invloed van de droge zomers en daarmee gepaard
gaande opbloei van de letterzetter.

Bij deze Coolia ook nog een supplement over kussentjeszwammen (Hypocrea s.l.) van Nico Dam &
Eduard Osieck. Een schitterend uitgevoerde bijlage met een sleutel van in Nederland voorkomende
Hypocrea-soorten.
Wilt u de Coolia ook elke drie maanden ontvangen? Lees hier hoe u lid kunt worden van de NMV.
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
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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