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2. 

EDITORAüL 

Allereerst eon WD.rIl donkwoord C~::ln de le den, voor het ayuprrth i.eke 
onthnal dat de "Mykologische Jl:Iededelingen" hebben gevonden. 
Vriendelijke dank ook voor de raadgevingen 9 qua vOTIlgeving en 
tekst, die in de nate van het nogelijke werden gevolgd 

Voor de verbetering V2n de uiterlijke presentatie kont alle lof 
toe non Maria V~n den Eynde (haar juiste riaam di tnn~ü) en Jas 
Van den Bergh die hun rechtstreekse nedewerking verleenden. 

Re.t typewerk voor nr.2 is verzorgd door cte v:::w,rdige handen van 

Id.vf.na Van den Vvijng~ert. Deze keer ging het zonder de overdreven 
haast ou klao.r te konen voor de tentoonstelling zodat bijna geen 
storende fouten zullen ao.nwezig zijn. 

Door L, Beurghs werd omliddellijk gevolg gegeven aan het in uineur 
toon gesteld verzoek OG een fotorubriek. Het iS een zelfzeker, 

robuust en ui td!J.gend hoofdartikel geworden : de gedrooLlde tekst 

die replieken Uitlokt. _ 

De boekbesprekingen van J. Schc.vey zijn nisschhm wel iets te 
Lang ui tgerok:1coJn9 ze zullen in de tockonst ook sterker geconden 
seerd worden. 

Mondelinge nededelingen werden Het genoegen verwerkt zoals duide 
lijk blijkt , Il8,ar de eerste schriftelijke. me1ewerking inzoke vond 
sten kWQIl V:'Tl J 0 Bruylants. Bij zonder eyrcprrth Lek ondrvt er een 
bij betekenis in schuilt "Ik kan niet J:leer uit de voeten en toch 
breng ik nieuws, U dao.rentegen, wandelt overal en u weet niets te 

vertellen". 

Dat kan niet gezegd voor de kookkunst, want wij krijgen nog vele 
recepten voor lekkernijen, nietwQ!J,r Mevr. Dierckx ? 

Jeugd bladzijden rie t een opstel von onze vriend Jefkc en een 
ietwat Iloeilijke les over geuren. Een woordje van troost g 

volgende keer leren wij zoekeno 
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Er werd verzocht om. inleidende beschrijvingen1 vo.n veel voor 
kOL1ende paddestoelen1 voor beginnelingen. Dit werd reeds 

vroeger in overweging genonen Dac..r het eist werk. Het nag 
allcreGrst geen loutero boekenwijsheid zijn, het dient sys 
tenatisch opgebouwd te worden? het vrnc.gt zelfs illustratie en 
tenslotte noet het ook voor bevoegde nykologen de noeite vnn 
het lezen wQQrd zijn. U zal zich dus voorlopig mooten tevreden 
stellen Det de belofte dat het kouto 

Op verzoek van de voorzitter, werd een a.Lf'nbe t Lach gerangschikte 
ledenlijst bijgevoegdo 

Ter inleiding van de rubriek "Grieven" werd een tekst van 
E.P.1~. Janssen opgenouen, Hierdoor wordt onderstreept dat 
wie het wenst "zijn ge d aoh't mag zeggen";. 

De lijsten net op uitstappen gevonden soorten - het wanr-om van 
ons blad - wo ró.en precies net een jD.D.r vertraging ge pubj Lcee r-d , 
Weer eens een boel Iloeilijkheden zelfs financiëleo Toch kQll ook 
hier worden beloofd dat er wordt getracht de tochtverslngen 
"up to date" te brengen 

De Redaktie. 



BOEKENNIEUWS 

A. Bellenere • Studie over de ontwikkeling der _':~pothecio. van 
de Inoperculata B.f_) •• M.P. face 3 p. 393. 

Ter inlichting, wat zijn Inoperculata ? 

De L.sconyceten kunnen in twee g:..'ote groepen worden verdeeld, 
steunend op de wijze waarop de sporen de Qsci verlaten. 

Bijde hogere i •. sconyceten (vbo de Pezizales) is de ascus aan de 
bovenkant rae t een rond d ekee L tj e (operculum.) gesloten. Bij 
rijpheid klapt dit deksel open. Deze zijn de Operculata. 

Daartegenover staat een grote groep L.sconyceten9 de Inoperculata, 
waarvan de rijpe sporen de asci verl~ten l~gs een porus of 
kr-aag; Deze porus is voordien afgedekt ne t een soort prop. 
Opvallend is dat deze porus, bij de neeste soorten, sterk blauw 
verkleurt in Melzer reagens en aldus zeer duidelijk waar te 
nenen is. 

Het artikel, een vergelijkende studie over de ontwikkeling v~ 
de laatste groep i-l.scomyceten, bevat drie d e.Len , In het eerste 
deel geeft de auteur toelichtingen over de gebruikte nikrosko 
pische techniek (methode van inklusie, ane der.', kleuring enz •• ) 
later volgt een uitvoerige verklaring van de ternino1.ogie. 

Het tweede deel vormt de eigenlijke studie. Twee grote groepen 
worden beh~deld g de Discostromata (Bulgaria inquinQl1s) en de 
Discopodata (Mollisia). In totaal werden 45 soorten beschreven. 

Bij de studie der verschillende types volgt de auteur onder 
e t aand plan : 

a) Beschrijving van het nateriao.l Het tekening en uitvoi...!rige 
171.ikroskopi e. 

b) Bibliografische dokur.~ent:l.tie. 

c) l\.nalytische studie van de ontwikkuling der apothecia. 
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d) Kennerkon van deze ontwikkelingen 0 

e) Soorten von hetzelfde type. 

f) Betrekking tot andere types 

Verschillende konklusies vomen het derde en het laatste deel 
van het o..rtik0l. 

Over he t algeLleen zijn de /J.pothecia gevornd uit nyce l fun en 
niet uit een van te voren be s t aande l1.scogonus. 

De nee s t e jonge vruchtlichanen zijn gesloten. 

Bij de neeste soorten bestaat het vo Lwas sen apo t.hcc i.uri uit een 
bekertje 9 bf.nncrrtn bekleed nc t het nynerrtun , Hier zijn raor-phc- 
logisch verschillende types waar te nenen? naargelo..ng de belang 
rijkheid van de secundaire vorningen (p:-'..rf.1.theci UD cnz , ) 

Het is mogelijk dat nen te ranken heeft net verschillende af- 
stamningen. De auteur vindt het voorbarig 
gaan, hij zegt ~ "Met de huidige stand von 
sluit een nog te zeer spekulatief kar~ter. 

hierop verder in te 
zaken heeft dit be 

Ret :is no cd zakelijk 
nee r dokunerrtrrt Le d Lennangaande bij een te zoeken? n.Lvor-en s te 
trnchten9 op een accurate riarri.e r-, de verschillende relo.ties op 
te bouwen die de Inoperculnta verenigeno 
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In hot vierde deel van de B.S .l\tI.F. 1967 wordt de verschijning 
geue Ld van het jubileur~mU1illiler van Sterbcckia "Gewijd aan onze 
voortreffelijke kollega L. IrJler". 

Verdér wordt ook het artikel van Lo Imler9 Coprinus brnssicae, 
Peck aangehaald. 

Het Duitse "Zeitschrift für Pilzkunde" Heft 3 & 4 1967 bevat 
een veel uitvoeriger artikel vo.n dr. M. Moser, dat wij vrij 
vertalen als volgt ; 

In 1966 vierde de ~-i...M.K. zijn 20-j o.rig bestaan. Te dier ge 
legenheid werd een jubilcUlJllUL1Il1er van het verenigingstijd 
schrift uitgegeveno De geschiedenis van de kring is nauw 
verbonden met de naam L. Illler. Aan de hand van deze laat 
ste yerscheen een uitgebreide uiteenzetting over de vo~ge 
schiedenis van de AoM.K. Dit artikel is verder nog iÏ?-teressnnt 
omdat het tevens een groot deel bevat van de geschiedenis de~ 
ontwikkeling van de nykologie in Belgig. Tot deze kring be 
horen: de Inocybespecialiste J. Bruylants, G. Iu~dries, 
N. TUyW:1l1.S, J. De Marbaix en andere bekende paddestoelkenners 0 

Sinds 1961 geeft de kring het ~jdschrift Sterbeckia uit. Het 
is gesticht door J. Moens en wordt gesteund door het Ministerie 
van Opvoeding & Kultuur. Het huidige nULrrler bevat verdernog, 
van L. Iuler, een studie van de Coprinus brassicae, Peck 
met gekleurde tekening en ook een diepgaande analyse van 
het werk over de aardtongen van R.i:.... Maas Geesteranus. De 
rest van het "Zeitschrift für Pilzkunde" is geheel gewijd 
aan de mykoloog Julius Schäffero 

Liesl. Schö.ffer zijn echtgenote, Arno John, Gustav Seehuber 
en Meinhnrt Moser verleenden hun nedewerking. 

Julius Schtiffer werd geboren te Markgröningen op 3 juni 1882 
als zoon van een herbergier. Aanvankelijk waren zijn stu 
dies gericht op de theologie naar hij ging later over naar het 
onc1erwij s. 
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In 1910 slangde Schäffer in het stao.tsexanen en werc1 in 1912 
benoend tot leraar in natuurNetenschappen in het grLmasiUL~ te 
Po t ad an , Dit anb t heeft hij waargenonen tot 1939 •. Van dan af 
wijdde hij zich uitsluitend nan de mYkologie. Ju1ius Schäffer 
overleed op 21 oktober 1944 ingevolge een vergiftiginge 

Als Dens kan Den Julius Schäffer ~et één anekdote karakterisereno 
Wrumeer hij werd aangesproken me t "Herr Professor " of rae t 
"Herr Studienrat" iets waar de Duitsers erg prat op gaan, was 
zijn antwoord steeds "Med.n Nahme is Schäffer". 

Als ~ykoloog was hij de spil waaronheen de ganse Duitse nykologie 
draaide gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw. 

Naast de Russullasoorten9 waarvan hij in zijn tijd de specialist 
was9 had hij zich ook gespecialiseerd in de geslachten Agaricus, 
TricholoDa en Cortinarius. Hij schreef verder talloze andere 
bijdragen· .ove r myko Logd e, 

Tot slot de woorden VD.Jl ll.rno John g "Julius Schäffer was een ui t 
stekende nyko.Loo g en we tenachapemena , Hij was echter niet enkel 
vru~ beroep do verstandige leraar en opvoeder, naar hij reikte 
veel verder én bij paddestrelvrienden én bij een ieder die net 
hem in kontakt kwam, Door zi jn goede helpende en mcevoc.Lende 
aard was hij mens en hULlanist in de volle zin van het wo~d. 

J. SCHAVEY. 
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M EDE DEL I N G 

De bibliotheek is er ook voor de verafwonende leden! Een 
kaartje of een brief aon J. Schavey en U krijgt het gevraagde 
boek toegestuurd. De verzendllîg gebeurt steeds aangetekend. 
De uitleenternijn is bepaald op één maand. 

Naast de steeds groeiende rij boeken en de reeksen tij c1.schriften 
bevat onze boekerij nog een uiterst belangrijk elenent waarnee 
zeer weinig le den vertrouwd zijn. 

In een per soort gerangschikt kanrtenstelsel wordt d.oor de 
bibliothekaris, elke annhaling van een zwam in de tijdschrif 
ten, waarop de kring geabonneerd is, z orgvulc1ig opgetekend. 
Nog eens ~ een vraag, een kaartje of een brief aan J. Schavey 
en U ontvangt een be Langz-Lj ke brok info:n:mtie g de cpsornnf.ng 
van alle artikels in de bibliotheek aruîwezig, waarin over 
de verschillende paddestrolen wordt gesproken.die uw aandacht 
gaende maken 0 

U geniet aldus von het noeste werk jarenlang door JoBruylan:hs 
geleverd. Het wordt Bet evenveel ijver door de huidige biblio 
thekaris voor tgezet. 

A. VERVLIET 
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KLEURDIA'S MAKEN TIJDENS MYKOLOGISCHE 
UITSTAPPEN 

In het eerste nUlIllIler van de "IVlykologische Mededelingen" 
werd verzocht om raadgevingen over het maken van dia's. 
Alhoewel slechts een bescheiden amateurfotograaf wil ik 
toch de door mij gebruikte ne tho de uiteenzetten? in de 
hoop dat meer ervaren leden mij op de tekortkomingen er 
van zullen wijzen en tevens aan te brengen verbeteringen 
willen voorstellen. 

Er wordt verondersteld dat de lezer wel Enige elementaire 
kennis van de fotografie bezito Wie last heeft met begrip 
pen als g diafragma, spleetsluiter~ scherptediepte~ kleur 
temperatuur, enz, moet liefst eerst een eenvoudige handlei 
ding doorlezen zoals bv , het ":Prisma Fotoboek" of een ander 
dergelijk boekje. 

De titel van mijn uiteenzetting noopt mij onmiddellijk tot 
enige nadere uitleg. De nadruk wa:: dt gelegd op "lrleurdia'sll 
omdat zwart-wit-fotografie een apart terrein ~ met andere 
mogelijkheden en vooral omdat kleuren voor ons zo bel~~grijk 
zijn. Het toevoegen van "tijdens mykologische uitstappen" 
was noodzakelijk omdat het gaat om fotograferen in bijzondere 
omstandighe den. De uit rusting van een fotograaf die er op uit 
trekt om paddeRtoelen te fotograferen en meer in het bijzonder 
dichtbij-opnamen te maken, zal heel wat uitgebreider zijn dan 
die van een mykoloog die tijdens een uit stap één of andere 
interessante vondst op een plaatje wil vastleggeno Voor een 
mykoloog is het meesleuren van bvo een stevig statief, balg~ 
apparaat, instelslede , een of meer flit sen, teleobje ctief, 
enz.,. uit den boze. 

EEn voor onze leden bruikbare methode moet moio aan de vol 
gende vereisten voldoen ~ 
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1. gebruik van weinig omvangrijke apparatuur, 
2. er moet uit de hand loxnnen gefotografeerd worden, ook 

voor dichtbij-opnamen (bewegelijke camera), 
30 er moet snel kunnen gewerkt worden, 
40 men moet alleen kunnen werken. 

Inderdaad, de tas die wij meenemen is géén fotozak doch be 
doeld voor het bewaren van boterhammen, één of meer flora's 
en de nodgie dozen voor het opbergen van de verzamelde buit. 
Paddestoele~ worden in de natuur gefotografeerd en dit soms 
op de meest onmogelijke plaatsen: slijk, grachten, drassige 
grond, rot hout, enz. Ops te Iltlng op statief is verder ook 
niet mogelijk omdat dit te veel tijd vergt. Wij zouden wel 
zéér ver achterop geraken vooraleer wij enkele foiD 's hadden 
gemaakt. Bijzonder voor dichtbij-opnamen zijn dUs weinig 
gunsüge voorwaarden aanwezig en wij zullen bijgevolg moeten 
afwijken van de voorschriften die wij in de leerboeken voor 
fotografie vindeno Voor ons is handig én snel werken geboden, 
zonder veel ballast en zonde;r beroep te moeten doen op een 
helper, die heeft als mykoloog wel wat anders te doen! 

Waarp.it zal nu onze "ee:r.lvoudige" uitrusting bestaan ? 

Camera 

H~t type van camera dat het meest geschikt is voor het foto 
graferen van paddestoele is de eenogige reflexcarnera met 
verwissel bare optiek. Deze heeft het voordeel dat precies 
hetzelfde beeld d~ op de film terecht komt op het matglas 
te zien is. 

Paddestoelen fom graferen wij liefst in close-up en hoe dich 
ter wij bij het onderwerp komen hoe meer details tevoorschijn 
treden. Bij de meeste canera's k8n de lens nietverder naar 
voren geplaatst worden dan voor een normale opname mSSEn 
oneindig en 1 meter nodig is. Om toCh dichterbij te kunnen 
komen zijn er twee oplossingen 
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a) voorzetlenzen 

Een voorzetlens verkort de brandpuntsa~stand van het 
objectief en men kan dus op kortere afstand scherp stel 
leno De sterkte van een voorzetlens wordt uitgedrukt in 
dioptrieën. De brandpuntsafstand vinden wij door 100 te 
delen door het aantal dioptrieën. Een voer zetlens van 2 
dioptrieën heeft dus een brandpun~safstand van 50 cm en 
geeft voo rwe rpen o~p 50 cm scherp weer, dit wannse:r de 
instelling van de camera op ~~eindig staat. De beeld 
kwaliteit wordt natuurlijk beïnvloed door de gebruikte 
voorzetlens: door, v~~r een prima objectief, een gewoon 
brilglas te plaatsen kan men geen scherpe foto's mrucen ! 
Bij de meeste camera's van goede merkBn, worden door de 
fabrikont aangepaste voorzetlenzen geleverd. 

EEn nadeel van de voor zetlens is dat men de grootte van 
de afbeelding op het negatief niet sterk kan opvoeren. 
Een voordeel is drvt ze kan gebruikte worden op camera' s 
zonder verwissel bar-e optiek en dat bijna geen verlenging 
van de belichtingstijd nodig is. 

b) Verwisselbaar obj ectief en tussenringen 0 

Als wij met de camera dichterbij komen moet de afstand 
tussen lens en film groter worden. Daarom gebruiken wij 
tussenringen die de lens met hetcmaerahuis verbinden. 
Bij een uittrek van 2 x de brandpuntsafstand wordt een 
voorwerp sche~ afgebeeld op ware grootte. 

Door verlenging van de uittrek krij gen wij minder licht 
op de fïlm dan het i~gestelde diafragma aangeeft en klopt 
het diafra~nagetal niet meer. Wij moeten de belichtings 
tijd die wij in een normaal geval zouden geven (gevonden 
met de belichtingsmeter) vermenigvuldigen met het kwa 
draat van de balguittrek. Voor een lens met 50 mrn brand 
punt waarbij wij 50 ~Thl tussenringen gebruiken wordt dus 
2 x 2 = 4 maal langer belicht. 
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Dn2r paddestoelen meestal op donkere plaatsen groeien zullen 
wij het probleem van de belichting oplossen door een flits te 
gebruiken. Daarover straks meer. 

Objectief 

Hoe langer de brandpuntsafstand, hoe meer tussenringen w~J 
nodig hebben om een paddestoel op ware grootte (lgl) te 
kunnen fotograferen. Een camera m.et objectief van 135 l1l1:1 waar 
op 135 rum tussenringen werden aangeèJl'E\cht , uit de hand ge 
bruiken is praktisch niet mogelijk, Wij zullen dus de voor 
keur geven aan een objectief met kortere brandpuntsafstand~ 
bv , de meest gebruikte in kleinbeeldcamera' s ~ 50 mm , Hier 
bij is een automatisch di~fragma bijna onmisbaar. 

Er zijn thans uitschuifbare illo.cro-objectieven verkrijgbo.or, 
die toelaten, zonder tussenringen op méér dan ware grootte 
te fotograferen (bv. Macroq_uinar) ze zijn echter zeer duur. 

Flits. 

o~ bij het maken van dichtbij-opnamen uit de vrije hc~d be 
wegingsonscherpte te vermijden moet men beroep doen op een 
electronenflits. Voor ons doel gebruiken wij best een kleine, 
compact gebouwde electroncnflitser met nikkelcaduiunaccu. Met 
zo 'n flitser kunnen wij + 50 m.aa.L fli +senj darrrna verbinden 
wij hem met een kabelt je aan het stopkontakt en laden hem 
opni0uwop. Deze electronenflitsers hebben over het algemeen 
een zeer lange levensduuro 

Flitsarm 

Eal flitsarm is een metalen stang waarvan het ene einde in 
het canerahuis wordt geschroef en waarop aan het anderü eind 
de flit s wo relt geschoven. 

Tot daar een kort overzicht van de uitrusting die wij nodig 
hebben om toonbare dia's te kunnen Doken.. En nu een beetje 

praktijk. 
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De canez-a die ik meestal mee op uitstap neem is de HX1\. 110., 
een eenvoudige maar degelijke eenogige reflex net vaste 
prismazoeker en spleetsluiter. Het matglas Vffiî de zoeker 
is voorzien van Gen instelwig en een fresnelloep. Het ~oe 
stel is voorzien van een 0 bj ectief DOMIPLJilif 2,8: 500 Bet 
automatisch diafrngna en bajonetvntting. Deze bajonetvatting 
is handig en bevordert snel afilemen van het objectiefo 

De door de fabrikant geleverde tussenrinu:g;en dienen in elkaar 
geschroefd wat ~amelijk omslachtig is. Door het tussenvoegen 
van deze ringen kan ook het automatisch diafragma niet neer 
worden benut; om hieraan te verhelpen moet het objectief 
door middel van een speciaal staafj e net het cam er-chut.e ver 
bonden worden. Dit betekent allemaal tijdverlies. Daarom 
was ik tevreden in Duitsland een stel tussenringen te vin- 
den waarvan alle delen net bajonetvatting in elkaar passen. 
(Berolina aunome+l c extension tube for "E") 0 Dit stel be 
staat uit drie ringen ~ 8 mm , 16 mra en 32 mil. Door deze te 
combineren kan ik een uittrek bekomen vr-n 8916,24,32,40, 4-8 
en 56 mL1t waardoor ik tot méér dan ware groote kan fotogra 
feren. Bovendien is aan de buitenkant van elke ring een verend 
staafj e geplaatst dat aanslui t op het c.u-Como..tisch d Laf'r'agma , 
waardoor dit steeds kan werken zonder het gebruik van verdere 
hulpmiddelen nodig te maken. 

Het afnem~n van het objectief en het plaatsen van de tussen 
ringen is nu nog een kwestie van. enkel e seconden geworden, 
alles "klikt" zeer vlot in el kaar. 

Als flits gebruik ik een lllIECABLITZ 117 me t richtgetal 10-12 
voor filn van 16 Din. (12-l5 bij 18 din). Dit betrekkelijk 
laag richtgetal is weloverwogen gekozen. Het laat toe, on 
geacht de gebrui~e uittrek, de flits - op de flitsarLl be 
vestigd - bestendig naast de canera te houden. Bij verlen 
ging van de uit trek wordt de flitsaTIl naar voren geb~.gen en, 
zod0ende, de flits dichter bij het onderwerp gebxacht. 
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Deze empirisch ontwikkelde methode geeft Bij volledige vol 
doening. 

Bij het flitsen wordt stüeds op 1/30 seconde gefotografeerdo 
Ik gebruik ook steeds hetzelfde diafragua, nl.160 Men noet 
wel rekening houden ne t het feit dat een wit voer werp het 
flitslicht fel weerkaatst. Wanneer ik bv. de lanellen van 
een Ananiet fotografeer zal ik het diafragna niet op 16 
plaatsen, maar wel op 22, dus uet een klein8re opening. 

Bij het gebruik van een flit s ne t een hoog richt getal is het 
niet Doge lijk deze naast de CCLtlera te bevestigen ondat nen 
zodoende overb e ldch te dia' s zou krij gen. Men zou bijgevolg 
verplicht zijn beroep te doen op eert helper, die de flits 
op een grotere o'fstand van re t onde rwe rp houdt. 

Voor nijn opnamen van paddestoelen g8bruik ik praktisch al 
tijd nijn olectron8nflits en wel on volgende redenen: 

a) door de bijzonder korte flitstijd van de electronenflits, 

nl. + 1/1000 seconde is het Dogelijk bewegingsonscherpte - 
te ven:1ijdeno Het beeld wordt letterlijk "bevroren". 

b) voor een zo natuurgetrouw moge Lf.j ke kleurweergave is het 

nodig dat wij" en ook onze kleuronfiln, alle kleuren van 
het onderwerp duidelijk kunnen zien. Bij een opnane in 
een bos, onder gebladerte, in zware schaduw, enz, is de 
juiste "klcurteLlperatuur" niet aanwe z i g , Het flitslicht 
daarentegen is constant van sterkte en van kleur en biedt 
de mo ge Lî.j kh e Ld OLl Det kleurenfiln bijna steeds goede 
resultaten te bereiken. 

Voor hdt fotogrqferen van paddestoelen is het gebruik van een 
klein d Laf rugma beslist noodzo.kelijk, warrt bij kleiner dia 
fraglla wordt de scherpte diepte groter. Bij een opname op 
ware grootte (1 g 1) ne t een obj actief van 50 TID, bedraagt de 
scherpte diepte door opening (d.Laf'r-agua ) L.l aL echt s O? 5 DI.1 

terwijl ze door opening 16 reeds 291 DIl bedraagt of 4 maal 
meer. 



15. 

Bij het vinden van een paddestoel schat ik de afmetingen en 
bepaal dan in funktie hiervan welke tussenringen ik zal ge 
bruiken. Vanzelfsprekend dient er rekening gehouden met het 
feit of het de opname van een groepje betreft of de beeldvul 
lende opname van één exemplaar. Ik schat dus de te fotogra 
feren oppervlakte en na een tijdje oefenins gaat het kiezen 
van de tussenringen bijna automatisch. Volgende tabel geeft 
een idee van het verband tussen de oppervlakte en de gebruikte 
tussenringBn, waarbij dan tevens de verhouding der afbeelding 
tot de ware groote is vermeld. 

Objectief; 50 mmo • 

Tussenringen afbeeldings- formaat van de gefoto- 
in mn , verhouding grafeerde oppervlakte 

mm x mm 

5 0,1 240 x 360 
10 0,2 120 x 180 
15 0,3 80 x 1~0 
20 0,4 60 x 90 
25 0,5 48 x 72 
30 0,6 40 x 60 
35 0,7 34 x 51 
40 0,8 30 x 45 
45 0,9 27 x 40 
50 1 (ware grootte) 24 x 36 

Door de zeer geringe scherptediepte bij dichtbij opnamen 
komt het er op aan dat na het scherpstellen en tijdens het 
afdrukken de camera zo onbewegelijl~ _ mogelijk wordt gehouden. 
Men zoekt·daaroB bv. Bet de armen steun op de grond en houdt 
gedurende het afdrukken even de adem in. Met een kleine uit 
trek is het betrekkelijk gemakke Lf.j k OJ:.."i scherpe dia' s te maken 
mnrrr bij een opname 1:1 uit de vrije hand wordt dit heel 

wat moeilijker. 
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Een niet te ve rwanr-Lozen stuk van onze uitrusting is een Lep 
plastiek die voldoende groot noet zijno Uitgespreid op de 
grond zal het vele natte knieën en ellebogen besparen, want 

om paddestoelen te fotograferen zal men meestal een positie 
moeten kiezen die zéér laag bij de grond is. Dit opgerolde 
stuk plastiek neeBt bijna geen plaats in en zal ons veel 
ergernis besparen. 

Neem ook steeds een notaboekje nee waarin u datum en vindplaats 
van het gefotografeerde notee~met9 zo mogelijk, de juiste naam 
Deze inlichtingen worden dan later Det een etiket op het dia 
raampje vermeld. 

Doet- u een extr~-interessante vondst schiet dan een plac~tje 
meer. Het dubbel zal zeker een plaatsje krijgen in ~e dia 
verzameling van de Th~ykologische Kr irig , • 
Tot daar de ui teenzetti ng over mijn werkmethode. Verder ben 

ik steeds bereid tot een [j,anschouv"éllijke uiteenzetting tijdens 

één van onze uitstappen. 

Ik wacht nu op de kritiek en de suggesties van de experten! 

r., BEURGHfJ 
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KULINLIRE RUBRIEK 

TIe feestdagen naderen - Een lekker schotel voor weinig werk. 

Benodigdheden : 

300 gr. gebraèLen., dun gesneden kalfsvlees 
100 gr. grote champignongs 
50 gr kleine chRrJ.pignons ( gnrncring) 
2 eierdooiers 

citroensap en gehakte peterselie. 

H0t koude -kalfsvleos op een schotel uitspreideno Witte saus 

naken die tamelijk dl n Dag zi. jn. Daartoe sme L ten wij hot er in 
een potje, ~ij nemen ze v~n het vuur en hlengen er bloe~ door 
heen. Aanlengen Dot water en aacht j ca laten koken,kruiden 
bijvoegen. 

DaaYDD. voegen wij or de grote, in schijfjes gesneden, gekookte 
champignongs bij me t enkele lepels VBn het kookvocht. 1Tu 
riemen wij de saus van het vuur, de twee eierdooiers worden 
er doorheen geklopt en enkele druppels ci troeft en de helft 

van de peterselie erdoor geroerd. 

Tenslotte gieten wij de saus over het vleeaAen wij sieren de 
schotel met dekleint0 charapf gnons en peterslie. 

Deze saus is ook koud genietbaar en ze kan eveneens bij ge 
kookte vis worden opgediendo 
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Cog au vin. 

Een jonge haan in vier stukken verdelene Ieder ;:_,tuk waaaen , 
drogen en kruideno In een pot boter of margarine smelten en 
de stukken laten bl~linen en braden tot ze gaar zijno 
OL1 de saus te naken, gaan wij kleine sjc.~lotten schoonmaken en 
laten ze in hun geheel bruinen in een po t j e , sanen no t een 
stuk hespespeko Wij kruiden Bet zout~ peper, muskaatnoot. Wij 
Lat.en c.Ll.e s goed bruinen. 

Nu nellen wij de gebraden haan uit de grote pot en Hengen door 
de gebruinde boter een soep lepel b Lce ra, Wij gieten er een to,s 
b cu i.Ll.cn over en ook een tas rode wijno Na toevoeging ven zout? 

peper en muekarrtnoo t , peterselie en laurier laten wij dit meng 
sel op een stil vuur koken. 

In deze saus dan, leggen wij de stukken haan, het spek9 de sja 
lotjes en 150 gr. gewqaaen chan p.i.gncnge en wij laten alles nog 
een kwartiertje st oven 0 Zo nodig nog eens kruideno 

Mevr. F. DIERCrzx: 
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Bewaren van paddoe t oe Len voor kon su-ap+Le is een zaak die 
dikwijl;::; teleurstellingan brengt. 

Drogen stelt, alle voer zorgen ten spij t, zeer genn kkc lijk 
bloot aan Lnur-Irrgen van schärme L e, 

Irmaken verandert of vervormt de smaak. 

Een goede manier van bewaren is diepvrizen. Verschillende 
proeven echter, rae t verse, e!tkel schoongemaakte vrucht.Lacncncn , 
leverden ook hior niet de verwachte resultaten, want er ont 
staO,t een sterke verkleuring en ook verlies van e-rorJ.a. 

De juiste f'o rnu'Lc is dan, proefondervindelijk: zo vers mo ge 
lijk schoonueken ~ mot een bee t j c boter aan de kook br-engen, 
onder deksel eventjes laten stoven tot de paddestoe~en hun 
vocht hebben afgegeven en in de saus drijven9 vervolgens on 
middellijk na c..fkoeling invriezeno Het verschil in ff.1aak 
met versgeoogste Zillilllen is ha~st ni~t nerkbacro E8n ander 
voordeel g deze werkwijze maakt konpakte stapeling mogelijk 
en in een goede diepvriezer is stoeds plaats te korto 

Over de bewaartijd, janr,ler genoeg, geen gegevcn_c;. Wie kan er 
werkelijk lang ~fblijven ? 

•• 0 VERVLIET. 
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VONDSTEN 

Zonderlinge standplaatsen van Psnlliota edulis 

1) 4 oktober 1968 - l-,.ntvverpen Fro.nkrijklci, r-and van het 
fietspad : twee eksemplaron 

2) 20 oktober 1968 - Antwerpen Mechelse steenweg - Purk Har 
monie, tussen ~fsluiting (stenen Buurtje) en straatsteen, 
één zwaar eksenplaar : 13 en dioneter. 

J 0 BRUYL~i.NT S • 

Melanosporn par~sltion • 
De studicwnndeling, naar Kapellen op 8.9.1968, was een tocht 
vol verrassingen, zoals trouwens zal blijken uit de lijst der 
gevonden soorten. 

Op 19.9.1968~ vertelàe Dr. Van den Eynde een zeer interessant 
nieuwtje betreffende een vondst, die vele aanwezigen nog vers 
in het geheugen zal staan. 

In een kuil, oidden eon laag loofbos, hadden wij tegen de wand 
een dood insekt aangetroffen? door Isario. aongetast. De bruin 
behaurde ta~ten van de Isaria tro~ken onmiddellijk de aru1dacht. 
Wij meenden aanvankelijk zelfs dat wij met een langharige spin 
te doen hadden. Na her en herbezien onder de loepe, stelden 
wij echter vast dat de, als haren uitziende uitsteeksels, niet 
aan het insekt konden behoren. Het Doest dus wel een zeer on 
gewone Isaria zijn. In st~en verdeeld, ging de buit in 
doosjes voor verder onderzoek. 

Drrt mikorskopisch napluizen verliep niet zonder rio e L te. Na 
lang speuren en Beten kreeg Dr. Van den Eynde plots een hint 
uit zijn "sousconcience" : in het work E. rlüllcr-Kögler, 
Pilzkrnnkheiten bei Insekten, Paul Parey Berlin; 1965, 
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had hij vroeger iets gezien drrt hen c.'.TI z i jn object deed 
denken. Zo kon hij besluiten dat hij te ~aken had ~et de 
Melo..nospora parû.sitica, Tul., die op zijn beurt par['!,siteert 
op de parasiet van een insekt, de Iscrin, in dit geval voor 
lopig nog species. 

Bij vergelijking na de nnQDgeving, vond Dr. Van den Eynde een 
rMG beschrijving en een zeer goude afbeelding in R.WoG. Dennis, 
Brito Cup Fun., blz. 166-167, fig. YjCKII J. 

Proficiat voor de bepaling! 

A. VERVLIET 

LeRiota echinatc.. 

Gevieren zaten wij gezellig te babbelen in de trein, op weg 
naar .Gruenendanl, 6.10.1968. L. Beurihs tastte in zijn z~k 
naar een doosje en toonde een bundeltje kleine bruine iet 
wat geschubde paddestoeltjes. Hij vertelde dat de l~nellen 
helder wijnrood waren toen hij ze vond. Het gelaat van 
J. ][oons helderde op en wonkelend liet hij ons rndenc "Een 
witsporige" kregen wij als sleutel. Mevr. Korte:n wou nog 
eens koren nog eensdranien naar wij geraakten er niet. Vol 
verwondering hoorden wij de noam. 
No.tuurlijk kWaJJ het doosje terug voor de dag tijdens de niddng 
pauze. Glunderend zaten wij twee nar.r' de vro.ngtekengezichten 
te kijken van ~. Van Houtven, J. Verennns en De Graef. Deze 
keer kon L. Beurghs trionff'TItelijk verklr-,ron drrt wij het ver 
klourzwrunmetj o ; te zien kregen, een donkerbruine parasolzw:am, 
Lepiota echinata Fr. ex Roth, gevonden in het park van 
Brasschant. Zijn tanolijk zeldz8..Ile verschijning is zo apc.rt 
dc~t Fries de zwan Pso..llioto. had geriocnd , 

Hot zoeken naar ekseDplaren vOQr de Pcerdsbostentoonstolling 
bleek vergeefso Toch waren ze te zien, r.leegcbr~cht uit het 
Zoniënbos. Jamner genoeg, wo.ren do lo.nellen door verkleuring 
reeds paars bruin geworden. 
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Op een dode wilg, in het restant van een bos in een zeer vochtig 
stuk van de hobokense vlakte trof ik op 6.11.68 enkele ascos 
die me door de tint van het paars verdacht scheneno Verder kan 
ik vaststellen dat zelfs zeer kleine paddestoeltjes een schoteI 
vormig uitzicht vertoonden .. 

Raadpleging van R.W"G. Dennis, na mikroskopisch nazicht, leverde 
me dan ook dadelijk de bepaling Coryne éylichnium. Een soort die 
we waarschijnlijk te dikwijls op onze uitstappen onachtzaam voor 
bijlopen.. Interessant in elk geval, de langwerpige sporen zijn 
meerhokkig en voorzien van ronde blaasjes vlak naast de tussen 
schotten. Dennis noemt ze nevensporen "secondary spores". 

A. VeRVLIET. 

GloeophYllum abietinum ----~~-~-------------- 
Vlak bij de Scheldedijk in Hoboken, op een glibberige balk, 
die als geïmproviseerde brug over een brede gracht ligt zagen 
wij op 12.11 e 68 een mooie hcut zwam, De oogst werd een perilruleuze 
onderneming, maar ik kon s'avonds op de vergadering enkele eksem 
plaren tonen, die door L.. Imler en MoMorren prompt werden bepaal,d 

als Gloeoph;yllum abietinum. Vooral M.Morren kende hem zeer goe d 
omdat hij hem in Oostenrijk dikwijls had gezien met grote 
vruchtlichamen. 

Deze mooie zwam is een typlliche bergsoort. De-bovenkant fijn 
viltig met de kleur van gemalen koffie. Door een verschil in 
toon sclujnt hij dwars gestreept en door de ondiepe plooien is 
de rand ietwat lobbig. Het is een steelloze paddestoel met 
lamellen die breed uit elkaar staan niet gaafrandig. Om de 
_leur te beschijven lijkt chocolademelk me de beste vergelijkingo 

Aanvarucelijk meende ik dat mijn zwammen verdord waren, maar enkele 
eksemplaren, onder een kolf bewaard; vertoonden twee dagen later 
een witte breedstrepige sporee en wit ontsnruitend myce Lf.um 

A. VERVLIET. 



GRIEVEN 

"Ook was ik net de Heer Clnes en zijn kinderen op de tentoon 

stelling in hot peerdsbos.. Dit is zeer leerrijko Eén zaak 
vind ik s~ijtig : slechts van enkele ZWlli.men wordt de Neder 
landse naam opgegeven op de kaartjes. De kinderen van de 
Heer Claes die zoveel belangstelling hebben voor de zwru~~en 
wereld verloren spoedig hUl~ belcmgstelling ondat zij liet het 
latijn geen weg weten. Ook bij grote bezoekers korrt een ge 
voel van spijt OD dit tekortll• 

Pater Landewald Janssen 

Aanhaling uit brief aln K. Vervliet 15 oktober 19680 

• 
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BLiillZ IJ DEN VOOR DE JEUGD 
------------------------ ------------------------ 

De Antwerpse Mycologen. 

DE uycologenzijn een groep DeIlSen die zich aan paddestoelen 
intç!)ressereno 
Ehet is een nangçnnIle groep waar ik grang nee wandel. 
J)J)e leider issl\ffijnheer Inler. 
D e Hoeders vverLlak en zich, bbuiten enkelen9net te bnbbeleno 
De mannen zoeken wac1destoelen ~P' brnndplaatsen, bossen en bonen; 
De fotografen die diàs n enen z Ljn e (Juffrouw Mo r-e Ll, , :o.ijnh<3er 
ll'J.orren9 ~1ijnheêr Swalen en Dijn vade r-c D e kinderen spe Lcn het 
liefst in de s]>celtuin van Mariaburgo De laatsmeuitstáp gaan 
weriaar' VerneuJJen9"t"isniet voor de V{o.ndeling raae.r wel vaor de 
rijstpap. 
OIl een goed ihyco Lêog te zijn nce t ge een goede neus hebben 
en een riorid die goed kan re puwe n, 
Et zchjn p.l.ez arrt e nu. nncn bij 0 Te begirtt;n net onze vêor zitter 
Mijnheer Tihler diccal-cij d een uurrblj.j ft p>lakken op honderd 
neters. h1-lij bukt zich nooit want ze noten hem alles aanbr-engen; 
]\f.j.jnb.cer Eorelwn.o'rou. kapt gij de pl c1dè.nstoc:;lenhun haar niet? 
Gij denkt" alssik er één kap noet ik die op uitwerpsels 
gr-o o.i.eri ook kappen en daC'..r ben ik te goedd voer" f!la['cr MijnheEXr 
Véll:'Vliett zegt dat niet want hij zit er net een vergroot gnls 
nao.r te kijk8nc 
Iederj CL),r houtien decnyclogen twee tentoonste Ll Ingeri, W aar' 
ik gr-aag aan help 't Is winterrnu, en Lkkve r-a.I anng nr.c.r de 
lentenuit stapp en n ct [lijn kOJ~18r8.den. 

J cz ef J ncken 
sicc 

• 
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GEUREN 

Kerels uw neus gebruiken! Iedere paddestoel beEnuffelen, 
want 0 •• 0. jonge g:, sten hebben véél voor op grote EB rise n, naar 
ze noeten dat willen weten~ 

De jeugd bezit veel sterkere observatienogelijkhedun dan de 
vo Lwae sene n, Ho..ar wanrneningsvernogens of zintuigen s't aan nog 
open voor indrukken. Zij zijn nog niet cloor gewoorrt es en patro 
nen gericht of zelfs afgestoIJ.pt. 

Veel nee r dan een klank voor ons gehoor, een oneffenheid voor 
onze tastzin, een kleur of beeld voor onze ogen, of zelfs een 
araaak in onze norid , heeft een geur, die ons in de neus kont, een 
aantrel{kelijk, een afstotend of een onverschillig knraktero 
fUlclers gezegd, ons reukorgaan werktihstiriktiaf als bij een dier. 
Hoe jonger wij zijn hoe neer ungesproken dat gebeurt 0 Het ge 
volg g Hilde loopt ver om het bosje heen als ze at Lnkzwan ruikt , 
BQrt versnelt zijn stap als hij gewaar wordt dat Hoeder wafels 
sta8.t te bakken en Luc herkent de uitlaatgassen VQn een wo.gen die 
net benz Lnoof dieselolie rij d+ , 

Jo. jongens en neisjes, die mot de kring nee op wandel gaat en 
alle jonge vr-Leridon , die de mykologie emstig aanpak't., van deze; 
natuurlijke geschiktheid gaGn jullie profiteren OD de paddestoelen 
te leren kennen. Wij zullen no t onze neus nykologie ~ucleren. 
Voor wij vertellen hoe drrt zal gebeuren, eerst vier ve.rhcr.I tj es , 

Dr. Van den EJmde sleet een groot deel van zijn jeugd in Noorder 
wijk bij Herentals. Bij het beruiken vnn de Clitocybe vibecina, 
sensu Favre, zag hij zichzelf GIs jongen tussen de balken van 
een windnolen in dn.t kenpisch dorpo 

Als J" Bruylants :&e geur van een bepa8..1de paddestoel opsnoof 
(ik weet niet neer IX' ecies welke) herinnerde ze zich steeds een 
paadje, op haar weg naar school, waar dezelfde reuk hingo 

Als de scherpe geUT van de Tricholor.m sulfureun of nar-o i.azwan 
voor het eerst nijn neus prihl(elde, Deende ik een put weer te 
zien op de Turnhout se 'baan in Wijnegen 0 'Wij bui tenj ongens ston- 



26. 

den nieuwsgierig op de rand te l,üjkun riaar de groen geworden 

zavel rond de bloot gelegde gasleidingen die lekken ve r-t o onde n, 

Onlangs nog, tijdens de tentoonstelling in het Instituut Vffi1 
ropische Geneeskunde, kreeg ik de Cortinarius caLlphoratus Fr. 

(vroeger hircinus Bolt) onder de neus ge duwd , Dadelijk deed hij 
I.!ij donken aan Jcfke Van Gerwen, de Vvijnegense hoefSDid.e Jefke 

kV/aü puffend en blazend net een gloeiend hoefijzer, tussen een 
lange tffilg, anngedrageno 1)an drukte hij het ijzer tegen de vast 
gebonden poot vr'-n een paf'-rd en dG rook en stank vnn het brondenc1 
hoorn spreiden zich in het rond. Bewaarschoolherinneringen. 

Uit dezo geschiodenisjes blijkt dat onze hersenen optekenen9 

registreren, een situatie nenoriseren wanr In ons r-cuko rgaan go 
prikkolc1 we rd , Geloerc10 woorden om te zeggen dat Gen geur in 
drukken van allerlei aard teweegbrengt in onze hersencentrao 1)eze 
indrukken blijven als herinneringen in ons onderbewustzi jn bcwqar'd , 
Zij ~~en ook zeer 1~1g neegaan. Ze kouen ons sons pas 60 jaCT 
later weer voor de geest •. 

Uit de verhaaltjes is ook af te leiden dat, in onze prille jeugd, 
eze reul{gewaQrwordingen hotsterktst op ons geh~ugen Lnwe rkeri, 

Zo komon wij tot ons eerste besluit 

Voor de studie Vffil de paddestoelen gaan wij jonge kerels de zaken 
ondraaien. Wij besnuiven de zwao en wij zetten onbewust de com 
puter van onze hersenen in werking. Zonder dat wij het beseffen 
naakt hij filnen? geluidsbanden en legt zelfs gemoedstoestnnden 

vast. Juist door het beruiken van de paddestoel prenten wij in 
ons geheugen een'reeks herinneringen vast. Onze hersencentra 
worden beïndrukt door ollstandigheden die wij zelf niet bevelen, 
Daar die zich naar onze natuurlijke geschiktheden richten. Wij 

scheppen Z09 door het in ons opnemen van de geurf de Dogelijkheid 
ons later de naan en het uitzicht van een paddestoel voor de geest 
te brengeno Het zou aldus kunnen gebeuren? wanneer wij ovàr een 
jaar of tien een echte anijsplant zien en ruiken, dat wij ons 
terug in het Peerdsbos wanen nnast Mr. Inler, die een mooie blauw 
achtig groene Clitocybe odora in dehand houdt. 



Dit voorbeeld werd opzettelijk gekozen OD ons tweede besluit 

te illustrereno Wij noeten de geur van de paddestoelen zelf 
van buitenleren. Als wij in de boeken kijken? bv 0 it. Maublanc 
Les Champ i.gnone de France 1 noeten wij ondervinclen drrt de geur 
van vele zwru~len vergeleken wordt Bet de reuk van stoffen die 
wij slechts zeer zelden te ruiken krijgen, zoals anijs? ranzige 
boter en rapen. Sorzilige kennen wij zelfs helenaal niet neer~ 
carbuur bv. Wij Boeten vaststellen dat wij niet Beer ovor de 
zelfde vergelijkingsniddelen beschikken als de vroegere nykologeno 
Wij gaan onze plan trekken En steeds opnieuw onze zwannen be 
ruiken en besnuffelen. Desnoods wriJven wij een stukje van het 
vlees tussen de vingers en het kont ons nog eens onder de neus. 
Zo lUllh~en wij op de duur, net onze ogen toe, de Lactarius 

camphorntus en Anmlita citrina herkennen en zelfs rioe Ll Lj ke soor 
ten een nQaLl geven9 als wij eraan hebben geroken 

S PEURI-I OJ:,Jl) 0 
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Sekretariaat Morren Mo, Alfons Scbnet ar Laan , 146 
Deurne Antwerpen. Tel:35 95 640 

LIJST 22 
PADD~NSTOEJ~E1~ENTOONSTEJJLING 
op 23, 24 en 25 sentember 1967, in bet Provinco Instituut 
voor T ro pf.ach e Geneeskunde, Nationalestraat te Arrtwe rpe n , . 
In g ewaa rde e rûe samenwerking met Prof e Dr R, Van Br eue egh em; 

De lijst bevat sfobts de nan en der vers aangebraohte aoo r-t en , 
dus met uitsluiting van de in cultuur gek\~eekte pathogene 
schimmels van de mykologische afdeling van het instituut9 de 
brand- en roestzwammen van dbr Ao Grijp en de verzameling van 
dhr Ao Vaea ~ slijmzwarn:rre n , 

k'l aa 
orde 

BASIDIOMYCETEN 
A g a r i cal e n 

BOLETACEEEN Gyroporue g cyanescem 
Tylopilus g felleue 
Tu1:iiporus : erytbropus,appendiculatuw, eduIis, 

calopuso 
Krombbolziag leucopbaeus, aurantiacus9 rufescens 
Xerocbmus : chrysenteron var. versicolor , 

subtonentosus, parasiticus, badius. 
Ixocomus g piperatus, bovinus, variegatus, 

g r-anu'La tu s , Lu t.eus , f:a VUS, 
Paxillus g Lnvo'Lut.us , panuod d e s , 
Gomphidius: viscidus 

CANTHAREJJ~ACEEEN Cantbarellusg cibarius 
HYGROPHORACEEEN Hyg:r.'IDcybe : miniatus, p st t t.acá nus , 

Idmacium : chrysapis 
PLEUROTACEEEN Lentinellusg cocbleatus 

lenti nue : tig:ri. nu s 
Pleurotus g dryinus, ostreatus 

UAEAs}!lIACEE11:N 1':vTarasmius ~ andro sao eus , o r eadue , rameBIis, 
pe ro nat ue, drvopbilus, ao er-ve tu s 

Collybia g rnac ul.a ba , f'ued p es , platypbyllao 

~;1ycena : vá t r ea , avenac ea , pelie.ntina, pura, 
galericulata, inclinata, polygrrumma 
epyp t e ryg i.a 9 galopus , vu 19 ariq, 
acicula, metata. 

Delica +u'l a g can di da 
TRICHOJ.lm'IACEEEN Ompha'l La g :pyxidata 

Hyg ropho rop si Sg aurantiaca 
J .• accaria g arnesthystina, pID JÓ.. ma , Lacca ta , 
ei i tocybe g deal ba ta, pbyllopbila, (cerussata) , 

cd o ra , infundi biliformis, clavipes 
suaveolens , 

Helanolru ca s melEll euca (vulgàris) 
Tric11OIomag flavobrunneum, pçpulinum, ustale, 

scalp t ura tum 9 eques+re , columbetta 
saponaceum, sulfureum. 
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Calocybe : carneum, aggregatum 
Tephro~hanag atratum 
Rhodopaxf L'Lus ~ nudu s , sordidus 

PJIODOPHYToiLACEEEN No'Laneas icterinus 
Entoloma :: sericeus, turbidum 
Leptonia euchous, lazulinus (chalybaeus) 

NAUCORlACEEEN I nocybe ~ di Lcamana , Cookei f macut a'ta , fasti 
giata, pyriodora, geophylla, euthe 
les, decipientoides, napä.pe s , peti 
ginosa, asterospora, sambucina, 
hirtellao 

Alnicola : escharoides, phaea 
Hebeloma : radicosum, sarcophyllum, (versipele) 

sacchariolens, crustilinifonneo 

Cortinariusg elatior, collinitus, mucosus, deli 
butus, alboviolaceus, anomalus, bo 
laris, cinnamomeus, semisanguineus 
armillatus, paleaceus, hemitrichus 
castaneus, obtusüs , multiformiso 

Fulvidulag spectabilis, penetranso 

Pholiota g m.utabiliS9 

Flammula g f'Lavi.da , ae t rag aLt na Lub rd ca , 
gummosa, carbonaria 

Hypholomag elongata, suberica, sublateritium 
fascicularis 

Strophariag semiglobata, squemosa, aeruginosa, 
aurantia 

RUSSUJ~CEEEN RussuIa delica, nigricans, adusta, densifolin 
virescens, cyanoxElntha, vescn, neru 
ginea, grisea, rosen, xerampelina 
claroflava, caerulea, Turci, chamae 
leontina, pe.Ludo aa , Velenovsky, ni ti 
da, brunneo violacea, puellaris,atro 
purpurea, fragilis, emetica, Knauthii 
sardonia, fellea, ochroleuca, pecti 
nata, sormria, laurocerasi, ~uelleti 
nauseosa, sanguinea, maculatao 

Lactariusg ve l le rius, chrysorrheus, t.o rmt no eua 
turpis (plumbeus), blennius, vietus 
glyciosm.us, rUfus, glutinopallens 
quietus, decipiens, cempharatus 
serifluus, theiogalus, obscuratus 
controversus 

orde T rem e 1 ale n 
------------------- 

CALOCERACEEEF Dacryomyces ~ deliquescens 
Calcera ~ cornea, fl8.1illaea 
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orde A P h y 1 1 0 P hor ale n 

CI~_VARIACEEEN Clavaria g formosa, rugosa9 cristata9 dissipa- 
bili S 0 

CORTICIACEE~N Peniophora~ gigantea 
}'IERUJJIACEEBN Gyrophana~ pinastri 
STEREITACEEEN Stereum : birsutum, rugosum, purpureum 
lI1.'DNACEEEN Hydnum ~ repandum 
PHYI~CTERIACTJ~N Oa'l.odon s velutinum, zonatum 

Phylacteriag terrestris 
POJJ'YPORACEEEN Polyporus g giganteus 

Spongipellusg Corealis 
Lep topo rus g a.Lbä du s , amo rphus , adustus 
Phaeolus rutilans9 Schweinitzii 
Coriolus hirsi t us , verwicolor 
Lenzites betulina 
Trrunetes ~ gibbosa 
Ungulina g fomentaria, annosa, betulina 
Phellinus~ robustus 
Xantbochrousg 'Perennis 
Fistulina ~ hepatica 

klas 
orde 

GASTEROI1YCETEU 
P 11 a 1 1 ale n 

PHJJ.,J..ACEJ3JEN lJIutinus : cani nus 
Phallus g impudicus 

orde L y c 0 l' e r dal e n 

J.,YCOPERDACEEEN Calvatia g excf pu Lï t'o md e (saccatum) 
LyCD p erdo n s 'Permtum9 lyriformeo 
Vascellum~ de'Pressum (Lycoperdon hiemale) 

orde S c 1 e r 0 der mat ale n 

SCJ..ERODERl'·1ATllo.CEElia;f / Sclerodermag aurant.Lum, verrucosum 

kias 
orde 

A S C 0 M Y C E TEN 
Pezizalen 

HUHARI ACEEEN 

Hel vella ~ cri spa 
Cyathi'Podia~ macro'Pus (Macropdia macro pus) 
AJe uria 'Peziza) g aurantia 
Neotiella(Peziza)~ rutilans 
Helotium , Cudonilla) aciculare 
Bulgaria g inquinans 

HELOTIACIGEEN 



orde T u b era 1 e n 

EJ.JAPH01-fYCETACEE1nN Elaphomyces g muricatus 

onderklas 
orde 

P YRE1TONYCETEN 
H Y poe rea 1 e n 

HYPCREACEEEN Hypocrea ~ citrina 
1fYPOI~CETACEEEN Hypomycesg luteo-virens 

orde S P h a e r i ale n 

XY I..ARIAC:BJEEN Xylaria: po Lymo rpha , hypoxy'Lo n , 

klas 11 Y X 0 1"1: Y C E T E 11 
orde L i c e ale n 

LYCOGAJ~~CEEEN Lycogala ~ epidendron 

-------------- -------------- 

22/4 3,l. 



ANTVJEPJ? SE HYCOI OGI SCRE KID NU v , z. "lJ-T • 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~- 

Sekretariaat ~ 1/1"0 11orren, Alfons Scbneiderlaan, 146 Deurne Antwo 

LIJST 24 

l1EERDAAGSE TOCHT NAAR .rtmor .. ISTER (TJuxemburg), 26-27 -28-29/8/67 
-------------------------------------------------------------- 
Zaterdag 26 augustus, namiddaguitstapje in de bossen van 
Blumentbal. 

GIDS g DHR F. V Mij DEN EYlWE 
DEEJ~lffiI:IERS ~ :11me Jo De Smet, Dhr Go De Waele9 lifme r., Korten:; 
Mej. B. Schiltz9 ~~r Fo Van den Eynde9 Dhr Ro Van der Haegheno 

---------- 
GEVO}TDEU SOORTEN 

klas 
orde 

BASIDIOMYCETEN 
A g a r i c a I e n 

BOLETACEEEN Xerocomusg chrysenteron, subtomentosuso 

Ixocomus g luteus 9 e Leg ane , 
G ~hidiusgviscidus~ glutinosus 
Paxillus g involutus, atrotomentosuso 

CA1TTHlill."EJ_J .• ACEERw Cantharellus ~ cibarius. 
l<Uilll,.SHIJ,.CEEEN Marasmius: r-o tu ï.a, conf'Lu ene , peronatus 

Collybiaf~,Jrucidula) g radä cat.a, muc i da., 
!v1yc ena g pur-a 

TRICHOJ.JOIvrJ:..CEEBN Cli tocvbe g A.lexandri 
Tricholomag ap , 
Laccaria g laccata, arre tbystina 

NAUCORIACEEEN Inocybe g maculata, 3 sp. 
Pboliota mutabilis. 
Strophariag semiglobatao 

COPRINl:..CEEEN P sathyreIla~ cando l Leane., 
Coprinus spo 

TJEPIOTliCEEEN Psalliota ~ silvicola. 
VOLV1JITACEEE1T Pluteus geervinuso 
L.MfJ.\fITACEEEN Jill1ani ta soli taria, pballoides, vaginata, 

rubescens. 
RUSSUIJACEEEN Russmla ~ delica, densifolia, cyanoxantha, 

lepida, rosea, chamaeleontina, mellio 
lens- emetica, aardorn a, exalbicans 
sola~is, fellea, foetans, nauseosa 
olivacea 

Lactarius gpiperatus, chrysorrbeus, quietus, 
acris, deliciosus. 



orde 

CALOCERAQEEEl\f 

orde 

CT..iAV.ARI ACEEEN 
HYDNACEEEN 
POT,,"YP 0 ru;'CEElnN 

klas 
orde 

orde 

T .• YCOPERDi..CEEEN 
GE.l..STRJ,.CEEEN 

Zondag 27 augustus 

24/2 3'3. 

T rem elI ale n 

Calocera ~ cOrnea 

Aphyllo:phoral en 

Clavaria g cristatao 
Hydnum g r-epandum 
Lenzites ~Daedalea) : quercina 
Trametes ~ suaveolens 
Xanthocbrous(Polistictus)g per~nnis 

G.t •. STERO!'1YCETEN 
Phallalen 

Phallus impuèicus 

L Y co per d a I e n 

Lycoperdong perlatum~ pyriforme 
Geasterg fimbriatuso 

============================ 

STUDIEi'llJ.lIDEJ..ING N1Jill BEI TvlEIJE R 
DEEJ.J.~Ji,'}1ERS: Mevr 0 Jo De Smet 9 Dhr & Mevr. Di ele n F. 9 Dhr G 0 De 
Waele9 Dbr & ]'ylevr. Imler; Mevro L, Korten 9 :M:ej oB. Schiltz; 
Dhr F. Van den Eynde; Dhr Van der Haegb enj Dhr Van der Velill n , 

klas 
orde 

BOT..ETACEEEN 

GEVONDEN SOORTEN 

Bi •. SIDIOHYCETEN 
A g a r i c a I e n 

Tuöiporusg luridus ?$ appendiculatus, edulis 
aereuso 

Krombholzia~ aurantiacuso 

Xerocomusg armeniacus9 subtomentosus 
CAlITH1~~rJ~C~N Cantharellusg tubaeformis, cibari~s9 

cornucopioidesg sinuosis = Craterellua 
HYGROPHOR..:"..CF"EEN J .• imacium g eburneus. 
PLEUROT..::"'CEEIDT Panellus ~ stipticuso 

Phyllotusg applicatum. 
Lentinellus: cercinus. 
Crepidotus~ mollis. 

Ill·.R1,BNIli.CEEElT Marasmius: eco ro ëont us , Langu I dus , rameal is, 
peronatusll cobaerens (ceratopus) 
lupuletlll'rum. 

Collybia g platypbylla, mucida, radicatao 
lZl:ycena :: acicula, aeti t ee , 



TRI CHOI .• ON.A.CEEEN Laccaria :laccata 
Tricholomag sejunctum, scalpturatum 
Calocybe gaggregatmm 

RHODöHYT.J..;: •. CEEE1.T Entoloma ~ 1i vi.dum, 
NAUCORIACEEli:N Inocybe ~ dul.cana r a , f'as t t gd at.a, macut at a, 

pyriodora, obscura s •. 19, geophy1a 
geophylla vare lilacina, petiginosa~ 

HEBEI..lOl1.i~ I aacchard o l ens , sp , 
Pho1iota l> mutabilis •. 
Conocybe ~ sp. 
Psathyrella~ Leuco t ephr a, 2 EP. 
Lacrymaria: velutina& 
Oor.rd nue ~ p1icatilis, radians, Lagopu s , 
Lep10ta : echinata, f.elina, clypeolaria, seminuda 
Psalliota~ comtula 

VOLV1.RIACEEEN Pluteus cervä+us , aend tu Lbo sus, ea+ur , chryso 
phaeus SoS. Korrr , •• MaubJanc 

Amani ta g phalloides, aspe ra, vaginata. 
RussuIa ~ delico s , 1;;, densifolia, cya noxar; ... tha 

heterophylla, lepida, olivacea, 
xeraL~elina, Velenovsky ?, pue1laris 
exnl~cans~ veternosa, sanguinea, 
vio1acea?, liairei, foetens, farinipes 
integra, aurata, lilacea, 1uteotacta 
pseudointegra (uitvoerig beschreven 
door IJ. Tmle r in handschrift) 

Lactarius: scrobicuJatus, vellereus var.veluti 
nus, acris~ fuliginosus9 blennius, 
fuloissimus, quietus, subdulcis, 2 sp 

J..El?IOTl",CEEEN 

lJV".JtNT T AcEEE1T 
RUSSUJ.J:..CEEE1T 

orde 

CLLO CERi' .. cEEEn 

orde 

24/3 34. 

Tremellalen 

Culocera ~ corneaö • 

j;,phyllophoralen 

Clavari a ~ cris tata( EB t zwar t e pürasiet) 
pi stilL'. ri s 

Meru1ius : papurinus 
Stereum : hirei. turn, pu rpur-eum 

? Stereum .~ sp .. 
HYDNl'j.CEEE:N' Hydnurn: r-epandum 
PH1J.ACTERIACEEE1T Phylacteria~ terrestri s (f .laci niata ?) 
POI.J"YPORACEEE1T l1e1anopus ~ aquamo sue , e Leg ana, J?orquignoni .. 

Daedaliag bienniso 

Spongipellisg re realiso 

Leptoporusg caecius, adustuso 

Phaeolus grutilans 
CoriJlus g versicolor, hirsutus 
Lenzites ~ betulina 
Irpex g sp .. (lacteus ?) 
Trametes: gibbosa, sp. 
Fcmes : sp , 
Inonotue : sp- 
Ganoderma: applanatum 
Foria g sanguinolenta, sp. 
Fis tulina: hepaticn 

CLll.VlJITl..CEEEN 

JYiERUJ...I :"CEEE1T 
STER.:E:I liCElmn 



klas 
orde 

Lyeoperdaceeën 

orde 

24/4 35. 
G .A S TER 0 I-i Y C E T E 1T 
L Y e 0 per d a I e n 

Lyeoperdon~ spo 

Sclerodermat alen 

SCJ..ERODERl/[ATl'"CEE1nN Sel eroderma ~ verrueosum 

orde 

NIDuL;":..RI KCEEEN 

klas 
orde 

PEZIZACEEEN 
IDJ.Wf •. RI .i:'CEJlJEN 

orde 

HYIJ.JO C"YPI-U •. cEEEN 
DEm.l{>.T';~CEEEN 

onder1clas 
orde 

orde 

klas 
onderklas 
orde 

Nidularialen 

Crucibulum : laere (vulgaris) 
Cyathus g striatus 

I •. SCONYCETE:n 
Pezizale n 

Peziza (Ale uria) g spo 
Laehnea g nenuspheriea 

Hel 0 t i ale n 

Dascyscyphus g sp. 
Holli sia : sp , 

PYRE:HOHYCETE1T 
Hypoerealen 

Cbromocreag sp (wat gelijkend op Hypocrea 
citrina, maar bolletjes) 

S P h a e r i ale n 

Xylaria ~ po Lymo rpha 
Hypoxylong frngiforme 

HYXOUYCETE1T 
EXOSPOREEEN 
C e r n t i 0 m y x ale n 

CElil •. TI01TYXACEEElif Cerntiomyxa g fruticulosa 

onderklas 
orde 

CRI BRARIACEEEt;r 
LYCOGALACEEEN 

ElTDOSPCREEEN 
J ... ieealen 

Cribraria~ argillaeea 
I ..• yeogala g ep ï.dend ron 
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orde Trichalen 

ARCYRI ACEEIDT 
T:jll CHI ACEEEN 

Arcyria g nutans? incarnata ? 
Trichia g spo 
Hemitrichia: vespariwn 

orde Stemonitalen 

ST:Ill.fONIT.JiCEEEN Sternoni tes g sp , 

orde Physaralen 

PHYS.ARi •. CEEEN Badhamia 
Physarum 
Fuligo 
Craterium 
Di dymi um 

~ sp 0 
: sp 0 
~ septica 

spo 
: Cal cellatum 

----------------------- ----------------------- 
Maandag 28 augustus 
STUDIE \vlJ:IDEIJ NG N.I·J·.R l1ULERTH.iili (vo omi à dag ) 

GIDS : DHR P 0 VLN DER VEE'E N 
DEELNEMERS~ 11evro Jo De Smet? Dhr & J}levro F. Dielen, Dhr Go De 
'Waele, IJ!evr. IJe Korten; Mej. B, Schiltz9 Dhr R, Van dEr Haeghen 
Dhr P 0 Van dEr" Veke n , 

GEVO~IDEN SOORTEN 

klas 
orde 

BASIDIOMYCETEN 
h g a r i c a I e n 

BOI~ThC~T Strobilomyces~ strobilaceus 
Tubiporus : edulis 
Paxillus g atlttomentoSJ S 

CiillryH1JUITJ~ •. cEEEN Cantharellus~ cibarius, cornucopioides(Crate 
PI..EUROT.z""CETmN Cr-epä do t.us s mollis rellus) 
l-i.iJ~ .. t.l.mrri:..CEEEN Harasmius : pe rona'tu s , LupuLe to rum 

Collybia (l,iucidula): radicata, mucida 
Mycena : pelianthina, pura, metatao 

TRI CHOI ... Ol,TACEEEN Lac ca.räa : amethysti na 
Clitocybe : odora 
Melanoleuca~ spo 
Tricholoma : rutilans, pardinum 

RHODOPHYLJ~CEEE1T Entoloma~ lividum 
NAUCORI-ACEEEN Inocybe : sp 0 

Cortinarius~ mucifluus~ venetus, sp. 
Hypholoma : epixantha, fascicularis 

COPRINACEEEN Conri nus : cona tus 
I..EPIOTACEEEN Ltpiota irrorata, echinata, cristata, felina, 

metulaespora, seminuda, mastoideao 

Psalliota : silvicola 
VOIJVARIACEEEN P'Lu t eu s cervinus 



AlWlI TACEEEN 

RuseULACEEEN 

orde 

orde 

Hl'DNACEElTIl\f 
POT .• YI?ORA.cEEEN 

klas 
orde 

orde 

TJ YCOPERDACEEEN 
GEASTRACEEE1~ 

klas 
orde 

HET.DTIA C EEEN 

klas 
o n der klas 
orde 

24/6 37. 

ÄL1anita phalloides, rubescens, vaginata~ 
umbrinoluteao 

RussuIa delica, nigrjcans~ densifolia~ cyano 
xantha, lepida, xerampelina~ fellea 
foetem 

I .• actariuszvellereus, b1ennius, vä e tu e , vo Len.us , 
deliciosuso 

T rem elI ale n 

TremelIa ~ sp. 

A P h Y 1 1 0 P hor ale n 

Hydnum : r-epandum 
11elanopus ~ vari us 
Ur~ulina : annosa (Fomes) 

GAS TER 0 M Y C E TEN 
P hal 1 ale n 

Phallus : i~uàicus 

L Y c 0 per dal e n 

Lycoperdong echinatum 
Geaster : nanus 

ASCOlfYCETEN 
Hel 0 t i ale n 

Calycella: citrina 

H Y X 0 rif Y C E TEN 
EXOSPOREEEN 
C era t i 0 m y x ale n 

CERATI011Y'..iCAcEEEN Ce ra't Lomyxa s fruticulosa 

onde rklas END 0 SPO REE 1~ N 
orde S tem 0 n i tal e n 

STEMONI TACEEE1T 

orde 

stemoni tes .: 4 sp" 

P h y sar ale n 

Physarum s sp 
Fuligo ~ septica 
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l~aandag , 27 au gu st u s 1968 ( nami ddag ) 
S T UDJE \"AlU1EJ.,I NG Nj,J,.R BEI T~v'EI LER 
GIDS g DHR P Vl~ DER VN{EN 
DEEJJ1TEMERS ~ l~evr. Jo De Smet 9 Dh r & mevr 0 F 0 Di el en; He;y. Schil tz 
Dhr Van der Veken P. 9 

Xerocomus g aarg u i.n eu s 
Ixocomus g flavus, tridentinus 
Paxillus g atre.to:~nentoSJ s 
J..canthocystis g aJg idus 
Collybia ( }Iucidula)~ radicata, mucida 
Mycena : pura 

TRI CHOJJOJYfll.CEIrrEN Cli tocybe .g odo ea 
Tricholoma: rutilals, pardinum 
Hyctalis g parasi. tica 
Lepiota g cristata9 M tulaespora, echinacea. 
Pluteus cervinus 
J.mani ta g phalloides~ rubescens, vag inata 0 

RussuIa ~ delica, nigricans, cyano~anthai felèa 
ochroleuca, xerampelina, lepida, 
foetens, maculata9 luteotacta 

Lac t.ar t us : i nsu Lai s ~ acri s, pyrogalus 

klas 
orde 

P LEUROT ./~GF,F.EH 
1,v Jiil.SI>IT j~CEEEN 

J..El?IOTLCF.illEN 
VOJ .• ViJTIl,.CEEEN 
lJU.l'IT Tll.Cl!~F.EN 
RUSSUIJL6EEEN 

orde 

CJ .• A V AID ACE:t.m:n 
P OIJ "YPORACEEE1\T 

klas 
orde 

GEVOIIDEN SOORTEIJ 
------------ ------------ 

BASI DI OJYIYCETEN 
A g a r i cal e n 

A P h Y Ilo P hor ale n 

Clavaria 
Polyporus 
Melanopus 
Phellinus 

cinera, pallida 
: pricipes 
g varius 
: dryadeus 

AS C01·1YCETEN 
Hel 0 t i ale n 

GEOGJ~SSACEEEN Leotia 

k'1rl s 
om a-klas 
orde 

: lubrica 

MYXOI1YCETEN 
EXOSPOR1:EEN 
C era t i 0 m y x a I e n 

CERATIOlff.lACEEEN Ceratiomyxa : fruticulosa 

onderklas 
orde 

E II DOS POR E E H!N 
L i c e ale n 

IDGTIGOI...ARIACEEEN Reticularia: lycoperdon 



orde 

24/8 39. 

S tem 0 n i tal e n 

S'I'ID101iJI TACEEEN Stemoni tes ~ sp , 

PHYSARACEEEN 

orde P h Y sar ale n 

Fuligo ~ septica 

Verder nog 4 speci es beborend tot verschilJe nde geslacht en 

Dinsdag? 29 augustus 1968 
STUDIE\rTANmJ~I])TG NAAR GRUNEVJALD 
GIDS : DHR P 0 VAN DnR VEI<E N 
DEEJ~}EJl1ERS ~ Mevr. Jo De Smet,;; Dhr & :Hevro Fo Dielen 
1.1ej;; Schilt z , Bo;; Dhr Van der veken, P 0 :) 

klas 
orde 

TRI ClIOJ.lO}l1'...A.CE~1T 
Naueo riaceeën 

J"EPIOTACEEEN 
R1ANI Til.CEEE1T 
RU SS UT.;Ä cE:E::lnl\f 

orde 

GEVO:tIDEN SOORTElT 

BASI DI 011YCETEN 
A g a r i cal e n 

Krombholziag rufescens 
Gomphi di u s r gl uti no SJ s 
Paxillus : atrtone rrt o au s 
Tricholoma~ rutilans 
Inocybe eu; heles 
Hypholomag fascicularis 
Psalliota~ silvicola 
Amani ta g phalloides, rubeacens. vag i rrat.a 
Russula ~ nigri can s , le p i da , cyanoxantha, 

xeram:pelina var. erytbropus, foetens 
Lactariusg vellereus, blennius, rufus, 

A P h Y 1 1 0 P hor ale n 

PHYLA.CTERIÁCE~N Phy'Lac t ez-La s pa'lmat.a , terrestri s 
POLYFORACEEEN Leptmporusg lacteus, spo 

Phellinus~ sp. 
Xantbochrous: radiatus 

klas 
orde 

orde 

L YCOPERJ)b_CEEEN 

G ~'-,_ S TER 0 11 Y C E TEN 
P ha 1 1 ale n 

Phallus : impudicus 

L y c 0 per dal e n 

Lyccp er don s echinatum 



klas 
orde 

klas 
onderklas 
orde 

ASCOHYCETEN 
Pezizalen 

~leuria ,Peziza)~ aurantia 

J.vIYX01~YCETEN 
EXOSPOREEEN 
C era t i 0 m y x ale n 

CERi.TIOMY Xb_cEEEn Ceratiomyxa : fruticulosa 

orde 

orde 

PHYSLRl •. CEElDN 

Tri c hal e n 

Tricb ia : sp 0 

Hemi trichia : ve spa rium 

P h Y sar ale n 

Fuligo ; septi ca 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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