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Mededelingen van de
Anbmrpse Mycologische

verschijnt

Kring

driemaandelijks

-=-~:p_!;~!=~::::=,~__ ~?~.!
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50
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i

Ylg

Pe (i'rds bos
de nat te zomer Iopen de mvco lozen blijgezind rond in
het, bos. Eindelijk nog eens een pracht:=:eizoen met een overvloed aan paddee toe len. De
jaarlijkse
pe.;idestoelententoon:3telling
in het Peer-dssboe , die dit jaar voor de 50 ste
iedE::ceen

L.t

~I

maal doorgaat, kondigt zich dan ook schitterend aan.
De leden werden verzocht paddestoelen te willen aanbren~en.
1.

Het massaal plukken van

een soort lS echter te vermijden; enkele exempIar-en volstaan. Wanneer er op onze
tentoonstellingen toch van bepaalde zwammen vele exemplaren te zien zijn wil dit
zeggen dat de soort
alg{:;1.'1een voorkolnc-=:nd
is en door verschillende
personen van
aangebracht,
versche idene Dlaatsen
De zwammen waarvan slechts enkele
wer-d
exer.Jplaren ~"'e:rd(~n verzame Ld z i jn zeldzaam of door oIDEtandigheden
op he t ogenblik

\'a11 de tentoon:3tellir!.g slechts we i n i.g voorkomend. Gebruik uw gezond verstand zonder
overdrijving noch in de ene noch in de andere zin.

Inhoud
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Vergiftigingen door het eten van paddestoelen.
L Leneerie
Mycologie, wat is dat? (deel 6>, De Ascomycotinae of Zakjeszwammen.

87.4.110

Het genus Lactarius in Vlaanderen.

87.4.100

J. Schavey

een microscopische

studie

(deel

3),

E, Buycl: en }[. Scbooneckere
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Vergiftigingen

door

het eten

van paddestoelen.

_-:. .-_
:_'=

een kor-t

belangr"ijkste

soorten

vergiftigingen die kunnen optreden door het eten van ~addestce!en.
Een aantal anclere ziekten veroorzaakt
door sC-:-lim:nel.3
n i et be:3pr'oken.
ZD zal F'''' niets
wDrè.en gezegd over

c:i

pa~":'2stcelen
het

huid aangetaE;t
(oFI_Loer-\71alr}flS"e
m. ycoeenr . Zeldzaam wor deri c.e :~.82:danc.er;..
het ademhaling'3- of zenuYlstel:3el
3.angeta.st
(diepe my coeenr .

worden hier
zijn z i ek+en
de beenderen~

Ook de aller-g'i(~ën worden slechts e\',=11 beeproken. De mees:te allergieëL o oen zic~~ voor
,
.
als een astmatische
aanuoenlng
of als
een neusverkoudheid,
minder
als
een

oogbindvliesontsteking

of huidontsteking.

1lan de mycot oxicoeen bespreken
we :31echts de ~O:;{lCOSeil door Aspergillus f Iavus en
enkele Penicilliurrrs.
f.fycotoxico~3en zijn ziekten die ontstaan door de inname van
vDedsel, vlaarop zich schimrnels on tw Ikke Ien die gifstofÎen afscheiden.

Echt.e ~12rglI':lglLgen
duidelijk.

enkele

Het.

goed

door het Dpf:=ten van paddestoelen zijn ze iczaam ,
plukken van paddestoelen voor conssump t.ie blijft
meestal

gekende

soorten

zoals

het

Eekhoorntjesbrood

CBoletus

reden IS
beperkt tot

L12

edul rs»,

de

Kastanjeboleet
(Xerocolnus bad i us r , de \veidechampigIlon
CAgaricus ca.mpe::::;tris),
de
Ca.ntharel
CCa_ntharellus
ei bar i ue) ~ enz .. , Verwisseling me t giftige soorten is bijna
ut tgesloteT.l.
](et een
paddestoel wor-d t een padde:=:tcel bedoeld ale stollen bevat die, zelIS
~
-. .,
ern8~lg2 schade Kunnen DerOKKenen aan de
in betre}:ke 1 ijk kleine hoeveelheden;
gezondheid. L~i t kan op ver sch i l Iende manieren gebeuren zoa rs ver der zal worden
,

,

DE:::3ürOKen,
.s.

De schade word t ver cor-zaakt door de aanJdezige gifstofÎen
wor-den door het lichaam en ter hoogte van een 'de bepaald

werking zullen

uitoefenen

toxinen die opgenolnen
orgaan (of organen) hun

(target-or~aan).
ae .s,oaddestoel

en

kunnen \tIe in. een boek opzoeKen
0: flll 81I1.:18
is ofwe I kunnen 'A"te er niets o'tler
zeggen. Het is dus n i e+ zo dat een giftige paddestoel lelijk Ls , stinkt of slecht
ssmaakt . De Groene knolamaniet (Amani t.a pnalloides: ~:' schijnt t.r ouwene erg smakelijk .. ,
De kleur van de plaatjes of d.e hoed, het al dan niet kleverig zijn, het zegt he l emaaI

niets.

Alleen goed gekende soorten kunnen zonder gevaar worden gegeten.

1. We kunnen ziek worden dOOT niet-giftige 's:oaddesrtoe len .
Paddestoelen bederven snel.
Ze

moet.en

st(~eds

vers

gegeten

zelfafbraak giftige
amlnen
giftige bestanddelen vormen.

037.4,100

vlorden ,

gevorma.

Bij

Tevens

bederven

zullen

worden

aanwezige

door

3::-::: ~ :- S-?

ro~:~~~~~~=:~~~~n

cf

_Tiet.

of

giftig, maarde Peperbo Iee t

:a100us)

IS

weInIg

DOK

niet eetbaar,

(C:halc~ipCl.r-u;:3

Niemand

pipe:r-atus)

..•.

zal de Bittere boleet (_Tyl.opilus:
oDeten,

[IDk de

""'.,

I2l12US)

Pronk:3tet:;Iboleet

,

(Bol~:;tus

smaKel

Goed eetbare soor~en kunnen last geven.
Cantharel of Haneka1TI CCantha.rellus
c i bar-Lue z . Deze zwam
smaaJ:t h:=:e.l gOf=d, zo goed da t er al eel"lS teveel van gegeten wordt. De cantharel is
echter taai en wat mcet Ltjk ve:r-t.eerbaa:~
zodat d-::!.rlTIstoc:r-ni:3sen
kunnen optr-eden.
Ook de in jonge t.ces tand eetbare Z\'{avelzwam CLaetj.porus
::;ulphureu:s)
kan ident.ieke
k l ach teri geven,

typische voorbeeld

is

Veel eetbare paddestoelen moeten gekookt worden,
Ze bevatten. t.hermolabiele
beker-zwammen , mor i e ijee en

taxin,eli die
ver dwijnen
k l ui f jeezwammen , ~lannee:r·

de

dODr
Z{~

r auw

of

warnrte.
Zo
onvo ldoende

Hier
d Len t ook vermeld
dat de Voor-jaar-ek Iui.fjeezwara
(Gyromitr·a
consumptie af te raden is omdat de bestanddelen nog onvoldoende
ze Id zaam optreden overge"\loeligheidsl-'eactie
zou af en t.oe mensen

xunrien
VerD.l"C

esculen.ta)
voor
gekend z ijn , Een
erg ziek maken.

Gedroogd zou deze zwam nooit moeilijkheden hebben veroorzaakt.
Een aparte situatie doet zich voor bij de Kale inktzwam. (CoDrinus at.raraerrtar-lue)
L

<

Deze bevat een s tcf die df~ a Icoho Lsfbr-aak r-em t
het acetaldehydestadium. Als men
een kale inktzwam eet en daar-b i j of kort caar na alcohol drinkt. ~ wcrdt de alcohol
afgebroken tot acetaldehyde,
maar niet verder,
Acetaldehyde
hoopt zich o:p in het.

bloed

en

geeft

een

aantal

typische

hartkloppingen,
enz . .
Dit effect
Antabuse innemen om het dr-Inker,

IS

af

klachten:

rood

aangezicht,

braakneiging,

bekend bij alcoholisten
die het medicament
te leren en toch drinken. Het werk t op een

identieke manIer.
2. De echte vergiftigingen
Er zijn drie ~Alegen om gif"stoffen
langs:

op te nemen in het

lichaam.

Opname kan gebeuren

-'-, de nUIQ,
àe lo:ngeIl,
3. het maagdarrnstelsel.
2.

Bekijken we voor de paddestoelen het cnnameE:chema via het maagdarmstelsel (figuur 1
"
en 2). De stof komt eerst in de maag en de darmen. wordt eventueel opgenomen door
ne t

poort.adeI~·Eystee!n

en

kom t

zo

in

de

lever

terecht.

De lever

is

het

cen tr-aa l

metabool orgaan van het lichaam. Hier kunnen talrijke omzettingen ten goede en ten
kwade gebeuren. Bij leververg1ftiging treden zeer ernstige klachten op. Wanneer het
toxine de lever passeert komt het in de bloedcirculatie, de rechter hartkamer en de

87.4.101

~

't

inker
'hartkamer

.11,
V

~ ~_:~~d'~~EJ
_..----t~

~
aarm

veten»

'1{,

hart rechte
kamer
~

harf(~·
hele[j[haanr-

U

l~

"r-

c.z.s.

long

su.s.

-psilocybine -muscerine

iJ)
II~er

-bufotenine - atropine
- ibofeenzuur

linker

kamer

terecht en zal ui t.eiTideli,jk dOOT de linker har-t.kamer :-cDnd.2:·e~<nûpt wor-aen ' r-,
hele llcnaam, zodat al12 organen bereikt
worden:
de hersenen (centra.al

lOLgen

het

zenuvlstelseJ.)
De

I

het aut.cnoom zenuvlstels(=l,

de nieren,

enz ...

verschillende mogelijkheden worden kort afzonderlijk

besproken.

Vergiftiging van het maagdar-me te.Iee l .
aan ta l
paddestoelen
schadelijk
voor
EeL
S1:0IIen
die
zijn
het
,r,
maagdarme te ls:el, Voorbeelden '7-,
voldoende.
We
kennen
de
Gewone
zwavelkop
L,,;""'JJ..",CHyphololna faEciculare), die niet alleen zeer bitter is maar ook sc:hadelijk voor de
darmen , Ook de Aa.rdappelbovist
CSclerode:rma c i t r i num ) bevat dergelijke
stofÎen.
Zolang d.eze b tunen i n w i t is, is hij nog eetbaar. Een beruchte paddestoel 18 de
. . vooral., thermolabiel en na koken
Satansboleet
(Boletus
satanae i. De gifstoffen ZI.]n
zou deze zwam dus h'einig
gevaarlijk
zijn. De satansboleet
is echter zeldzaam zodat
hij geen enkel probleem vormt,

Andere zijn de Braakrussuia
(Russula emetica),
de Carbolchampignon
xanthodermw3), de Baardige melkzwam (Lactarius torlllinosus),
de Grij~3groene

(Agaricu:=::
melkzwam

CLactarius blennius) en de Gr auwe satijnzt,.vam (Entoloma r-nodcpo.l ium.i . De ern~3tigste
vergiftigingen
van he t maagdar:mE~telE;el
komen voorna n.e,: eten van àe Giftige
Sa1:-lJIlZV1B.J:TI
(Entoloma sinuatum)
en de Tijgerridderzwam
Giftige
(Tr'icnoloma par-d i numi , De klachten treden spoedig na het etE:l 0-;:,.
Phalloides- vergiftiging.
Een comp l.exe vergiftiging- tr·eedt op na. het eten van de Cr oene krio rarran te t (AmaTli ta
pha l Io ideei , een niet zeldzame paddestoel die dodelijk giftig
i s. Deze bevat tt,."l!~e
groepen toxinen: de enetoxinen en de pbe l Iot.ox itren. Eer:3tgenCEn'lde stoffen wer ken
voornamelijk
in op de darmen en geven onder ander-e zwar e :iia:---r"ee: de cbol ere teee. De
darmklachten v-10raen vergezeld van aantasting van de a.lgeEent:- t oestand 1IIet gestoorde
ionenbalans
in het bloed, zenuwstoornis:3en.,
spierkrampen en. ~ra.:b.teloosheid.
Daarna

treedt een schijnbare verbetering op gedurende een tot twee è.3.gen. Dan echter treden
pha l l.ot.oxf nen in yrerking.
Ze veroorzaken
vooral ee-n Z"rd8.rs!
vaak dodelijke
leverinsuîficiëntie:
de ingewendet'eee. Andere org.3.nen zoa Ie :":5.rt, nieren, hersenen en
longen kunnen ook wor-den aangetast. Probleem is dat de aL'_eree::-ste klachten pas uren

de

na

de

87.4,102

Inname

cpt.reden.

Vaak

ziet

men

zelfs

ne t

ver oar-o

niet

meer

met

de

gespecialiseerd
"\lergiftiging
van de
een

centrum
gebracht
onder
lever. Identieke "'\,7ergiftigingen

van de Vroege knolamaniet

van

doen zich

voor

(Amanita vern&) en de Kleverige amaniet

::~hallotdes-noor de i n narae

(Amanita virosa).

Para-phalloides--vergiftiging,

Ook anaere paddestoelen.
veroorzaken,

nleT

horend tot ae Amanita-familie

erg gelijkend. op dat

kunnen

van de Aman i t.a phallîJides.

I1it

is het

geval

b i . ~. d.e
(C·ortinariuE,

parasolzwam
(Lepiota helveola) en de Giftige gordijnzwam
or-e l Ianue i . Met het bloed komen ook toxinen in de nieren. Zo zijn. sincls enige
niervergi it igingen bekend door de Giftige
gor·dijnz'·lam
(Cortinar.ius
or-e l Ianue
Bruine

».

tijd
De

eerste verschijnselen treden pas op na een vrij lange tijd (2 tot 17 dagen).
Allergische reactie op de Krulzoom <Paxillus involutus).
Van deze "eet.bar-e" paddestoel
is bekend dat h i ~ een allergische
reect.ie
kan
opwekken.
nr· woroen antistoffen
gevcr·llicl tegen bepaalde stclffen in de kr ul zcom
(a.nt.igerlen),
TH + antigeen-ant.istofcoyuple:g
bindt zich aan de rode bloedcellen,
Dez.e
wor-den vernietigd. De r-ode b Ioedk Ieur-s tof kom t v r ij en kan ecui:e n i eri neiri i ic ièrri ie
veroorzaken. Een allergische reactie is noo i t vcor-ape Ibaar . Ze kan optreden ria vele
Lunamee ~ maar- ook na de eerste
i nname. Het IS de 701gende n i euwe inname na het
allergisch worden die de persoon ziek maakt , De krulzoom is dus een Heetbare giftige
paddestoel".
Gelukkig
ZIJn
dergelijke
alle.r·gische
reacties zeldzaa:m. In meer-der-e

landen word t de krulzoom gegeten.
Vergiftiging van het autonoom zenuwstelsel.
Ernstig

zijn

de vergiftigingen
van het
autonoom zenuTdstelsel,
Het autonoom
zenuwstelsel wer k't min of meer autonoom en regelt onze inwendige functies zoals
ademhaling t hartslag. spijsvertering, enz ... Het zijn functies v{aarop we met onze wil
relatief vreinig invloed hebben. Het autonoom zenuv/stelsel
heeÎt tvree tegensteld
wer kende delen: het orthoen het parasympat.isch zenu\'istelsel.
Naargelang van ons

doen en laten overheerst het een of het ander. Bepaalde paddestoelen bevatten
stoffen die het ene of het parasympatisch zenuwstelsel stimuleren of onderdrukken.
- Xuscarine-vergiftiging.
en tr'echterzwammen
(Clitocybe's) bevatten veel
Bepaalde vezelkoppen (InoGvbe:8)
"
muscarine. Ze stimuleren het parasympatisch zenuwstelsel. Er treedt blceddrukdaling,

kortaclemig'heid,

vertraagde pols,

pup i l ver-nauw ing , enzovoort

op.

- Atropine-vergiftiging.
De

Fantera:maniet

atropine-achtige

(Arnani t.a

parrtheri na)

onder-dr-ukt;

stoffen) het parasympatisch

door

zenuwstelsel,

ce

aan"..vezige

a-::rODlTi2
.s.

(of

zodat het orthosympatisch

zenuwstelsel de bovenhand krijgt. I)e bloeddruk stijgt ~ de pols versnelt} de pupillen
staan
hrijd
open ~ gezichtsstoornis~3en
treden op. \vanneer onze in;.-rendige organen
ontregeld
v/orden zijn dramatische ge:volgerl uiteraard
niet uitgesloten.

87.4.103

Vergiftiging

door de Vliegenzwam

(Amanita

muscaria).
-i.~:5·
- --t::l!:0\'-i
- -- -- - \,-,~.~~
--

Vaak bevat hij echter meer atropine (of atropine-aottige
stoffen) zodat men orthoin plaats
van parasympatische tekens bij de zieke l·~rijgt. A:r;.dere aant-.;ezig(~ !=.'toffen
zijn bier
echter nog belangrijker.
Ze \'lferken in op het. cerrtr aa l zenu\--!stel~3el ~

bufot.en i.ne ,

name.t i jx:

iboteenzuur,

muec irao

l

en

muecar one ,

Dit

ZIJn

hal l uc inogene

stoffen.
H

HO
bufotenine

Bekijken we even de scheikur.i.dige formule van burct.en.tne (figuur
3), De ba~3i:=: van de
formule word t gevormd door indai (figuur 4:;. Het is een ar-craa+i sche 6-ring met een

zijketen

die zich door middel

van een stikstofverbinding

(I)

gesloten heeft tot een

n i.euwe ring vast aan de 6-ring.
Daarenboven
is er nog een alcoholgreep
(DH-groep>
aanwoz ig op de 6-ring.
In deze LndoIker n ligt voor een dee l de ver k l.ar i ng van het
hallucinogeen
effect. In onze hersenen
Zijn
er- m i Ljarden zenuw oanen aani-\:ezlg. De
elektrische zenuwrmpuls word t van àe ene zenuwbaan naar de ander-e overgezet
vi a

:::::cheikundige stoffen: neurotransmitters genoemd. Een belangrijke neurotransmitter in
onze hersenen is serotonine. Bekijken we de scheikundige formule (figuur 5) dan zien
we dat deze sterk gelijkt op bufotenine.
Ook hier wor-d t de basis
van de f or nu l e
gevormd door een indolkern.

H0û:f[H21~
H serotonine
Fisruur: 5
'-'

formule

van

serotonine

Het bufotenine
en de andere
stoffen
worden door onze hersenen opgenomen en
zenuwbanen
de
functie
gaan
de
uitoefenen
van
neurotransmitters.
Natuurlijk worden door de masea Ie mbreng
van deze vreemde stoffen de uiterst fijne
evenv. • ichten
chemische
gestoord.
Een
zijn
onder andere de
gevolg hiervan
hallucinaties.
Men
noerat
de
bekende

treedt
euforie en Tûachtsgevoel op naast arider-e verschijnselen.
Het is: bekend dat de
Zh'eeclse soldaten in 1814 in de oor l cg tegen de Nor-en vliegenzwarn:men at.en voor- de
strijd. Ook vindt men de vliegenzvlam terug in allerlei
god:3dienstige rituelen.
He t

gebruik

8'1.4.104

ervan is bekend over bijna de hele wereld, van Tibet tot in Siberiè.

rri

psilocybe

.n

Guatemala

rn3.3.1 tijden

vooral

1D

rituelen

NeX1CO

bekend

zijn
met

"t.ecnanacat I"
var, kleine
bruine paddestoelen.
Het gaa.t
rr:eestal orn
Lnna.. mes
V8.n
Jtfe:Kicaans
kaa l kopje (Psilocy'be mex icana: (fisuur 6)
en ~:tropharia
CUDenSlS ~
naast
sOJulllige
ander e. Uit beide paddestoelen l,'/erden +wee
scheikunclige
stoÎfen
geëxtraheerd:
ps.i Iocybt ne en p:3ilocine.
Bekijken
we ook
hier de scheikundige formules
(figuur 7).
Zowel
in psilocybine
als 1n psilocine
v inden
vle
de
indolkern
terug.
Vooral
psilocybine
lS
hallucinogeen
actief.
rt6T
geeI~
wonderlijke
waanvoorstellingen
met
allerlei
kleurrijke
beelden,
Dee~aen
die
st.eeds
vorm
k.leur-end Iept.e
en
veranderen.
Vaak
wordt
een gevoel
van
u i tzonder 1 ijke
geestelijke
kla.arheid
vermeld na een aanvangsfase
van excitatie.

mex.

H2'l'!2

CherniE:~(:h

iV-eH
\
"3
CH3

7
Scbei kutid ige formules van
pe i Ioci ne en pei Iocybi ne
'F'igUL"I-'

nog een

nauw verwant.

met

deze uitheemse

soorten
zijn
het
Puntig
kaalkopje
(Psilocybe
semilanceata)
àe Gezoneerde
v Iakp Iaa t
(Panaeolus
subba.l teatU!3) ,
de
Franjevlekplaat
(Fanaeolus
sphrinctrinus)
en
(Panaeolus
de
Gazonv Iekp Laa t
foenisecii) .
In àeze laatste paàdestoel
werd serotonine gevonden.

psilocybine

Op graangewasssen groei t
purpurea) .

en

en

andere

giftige

zwam:

het

:Moederkoren

(Claviceps

In de ;::;cheikundige formule vinden we ook hier een indolkern. Er zijn echter enkele
ringen
bijgekomen
(Îiguur
8 ')
Het
zijn
zwaartoxische
stoffen
vlaB.rVan de
vergiftiging
in drie fasen kan verlopen. Eerst is er aantasting van de bloedvaten
met g"evoel
van intense
war-mt.e en koude in de ledematen,
later
aanve l Ien van
duizeligheid, hallucinat.ies en uiteindelijk totale geestelijke uitputting tot de dood.
Een werkelijk dodel.ijke stof; Dit neemt niet vo/eg dat deze pr odukt.en , gezuiver-d juist
gedoseerd en eventueel licht gev·;ijzigd door de geneeskunàe gebr~uikt worden op een
veilige manier! bijvoorbeeld bij de behandeling van migraine" De ziekte veroorzaakt
door moederkoren noemt men ergotisme of St-Antoniusvuur.
Hofman slaagde er-in van dit raoeder-korer, een uiterst
gevaarlijke
derivaat te maken ,
het LSD 25 (figuur 9). Tl;lintig jaar- gelede:n Ttla~: deze stof populair in drugnlilieu~3
wegens de mogelijkheid van fantastische
hallucinaties.
t

_ANK

H

"N/

R

I

o

o

LSD25

~

Iyserginezuurdietbytemide

N
H

N.
H

al kaloïden v. moederkoren

.!_HigUUT·

8 en 9

Aflatoxinen.
~lij spreken nu even !~ver de afIa tox inen , In de F~ers wer-d een tijd ge.leüen mel.Cllng
gema.akt van besmetting van koemelk door deze stoffen. Het probleem is het volgende:
koe i.en worden soms gevoederd met koeken gemaakt van aardnotenpulp crcda t die
ZIJn aan eiwitten.

~spergil lus
flavus

.:c:
10 en 11
Aepergi l I ue i Iavue

Figuren

.

aflatoxine 8,

.

~
~
~
en de s'c·.nelKul1ctl,g'e formule van aflatoxine

In aardno ten orrtw i kke l t zich echter gemakkelijk
de Aepergi I lue Elavue-eoa immel die
aflatoxinen produceert (figuren 10 en 11). Deze aflatoxinen
Bi komen voor een klein.
deel in de koemelk terecht als aflatoxinen Ml. Van af Ia toxi nen vreest men dat ze,
ook Hij de mens, leverkanker
kunnen verwekken.
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Pen i c Ll iume ,
Sommifd~'e wor deri gebruikt
in de ber-(:;iding
van Ca..Iner.übertRocquefortkaas.
Andere
produceren . echte gifstoffen .
leveren
het
pen tc i Ll Ine+au ti b i c'ti curn. De
ontdekking
van de penicilline
betekende
een van de grootste omwen te l i ngen III de
geneeskunde,
narae l i jk het begin 1:13_n ne t
antibioticatijdperk
(figuur 12).

Er

penicillium
species
Figuur 12
Peni ci Ll ium s'F'ec.:ies·

1"7-!

11'1

"-'.:... . .1;.;.

ver:3chillend2:

ï

Op o i Logenblik
kunnen ·~~!l.J nog gee:n t n l i ch t.ingen ver e t rekken over: het '.}"ervolg van
de cur-sus, praktische myco'Icgte , het tv-leede deel HI~icroscopie van de zwammer,".
Ten einde een. en ander te kunnen organiseren
worden de belangstelleru:len verzocht
schriftelijk op een brieäkeuu-t: hun naam GD te geven aan onze voor-z i t.t.er, F. Dielen
Schal-'-!ijkstraat
287 2228 Ranst.
Indien ziJ daarbij specifieke Vlensen of suggesties
hebben. kunnen. zij deze opgeven. In de mate 'Jan het :mog'elijke zal daar dan rekening
worden mee gehouden. Ter z i jner: tijd zullen zij in kenni:3 wor-den geE;teld van de
:3chikkingen.
zal worden uitgegeven.
Het. ligt in de bedoeling dat ook voor' dit deel een syllabus
._,

.

Een her'dr uk van de syllabu!3 van de 8 eerste
is
verkrijgbaar
door
talrijke
illustraties)
postrekening nr. 000-14.-15?44-29
t.en name van
Antwerpen met vermelding van "cursus".

j

lessen
(8delen,
le6 bladzijden
met
overschrijving
von
F 300 00 de
de Ant~~lerp:3e Mycologische
Kring te

t

Tentoonstellingen
Antweroen

PeerdsboE, zaterdag

Gent

Plantentuin.

zaterdag 3 tot vrlJüag

Brussel

1:Jatu:r-alistes

b21ges~ zaterdagnam.idda.g 3 tot

Mons

Bonsecours,

J.

maandag

3 en zondag 4 oktober) van 10 tot 17 uur

21 tot vrijdag

9 oktoberdinsdag

6 okt.ober-

25 september

B7.~,lC?

~ycologie~
Wat lS dat? (deel 6)
De Asco:mycotinae of Zakjeszwammen
.};

8chavey

binnen

hOQIG.Ken.111erk

sD8ciaal

spDr3.n8i!J:m~

gen::Je:md.

aEJ::US'

De sporen

wor-den

a.5c:ospor'en genoemd.

meeste Aecomvcot inee is. het aan tal :3poren per ascus -;:.,~·1';.T doch dit aantal
EiJ
xan variëren. van v i er . zoals b i] de. truffels. tot ver-sch t l lende honder-den. Podoepore
bijvoorbeeld kan, t.ot 512 s'poren per ascus hebben. In elk geva.l is het aan+a l sporen
\...A'-'_.:...J._V,

al tijd {~l=n vee l T..... oud van v ier.

Ook is het aarrtal sporen per ascus voor iedere soort

oonst.an t .

Het \lsg(?tatief gedeelte
of
(se~oten),
De alzo S'evormde

t.ha Uus bestaat
uit
ce l Ien zijn Jneestal

haploïde
hyfen met tussenschotten
éénker'nig ~ doch r.aeerkernige
cellen

komen ook voor. De celwanden bestaan uit chitine of een aanverwante stof.
A.scorn . v cot.i nee

zeer

ge·variëerd

beschutting

kunnen [ie~ he l e jaar- door gevonden worden . Hun groei plaatsen kunnen
zijn) de en_ige voorv,faarden zijn een voldoende vochtig subs t.raat en

tegen te hevige zonnestralen.

In de bossen

vindt. men ze di}:vtijls
op plaatsen waar de oppervlakte verstoord
is,
kapvlakten
en zo meer. Dit is meestal de groeiplaats van
beker-zwaramen
zoa Ie
Peziza.
Ook alle dood plantenmateriaal, takjes,
afgevallen
b Iader-en en vr uoh ten , kompoe thopen , kortom
elke
soort.
p l ant enafva l kan als
nu Lteue ,
ZOalE:
o renen
voer
bepaalde
Aecomycoi inee.
Speciale
mvcof
Iora zoa re
Arit.bre cob ie ,
or-andc Iaat.aen ~
CDk hun spec'ifieke
_,
ri ~ e:.r·l ..:......:.
; . .)~
-H.mater Laa l , zoals haren
enz. Een gr'oot deel van ae Aecomycot inse groeitop
"-"'.J...'__...I.
en pluimen, alsmede op uithTs:cpsele:n.

zoals

vlegbermen,

Bij de AscoI11 ..vcot i nee vindt men zowel :saprofieten als parasieten. Parasitische
Aecoiavcot inae kunnen de oorzaak zijn van vele p.larrten- en dierenziekten.
Ook de

mens blijft er niet van gespaard.
Een zeer

in

Sp(3Cla.li::;

symbiose

leven

bi ivoorbeeld

aË;~30Cla-Cle

met

is

deze van doe

ééncellige

ASCC'IIlJ7c'otinae

wieren. Deze

met de LicheneE

algen kunnen

ofwel

tt/aar

ze

blauwwieren,

Noet.oc, of g'roenv!ie:r-en zijn.

DDOr- het volledig
on+br-eken van fossielen .Lb een bevredigend s:yst.emati:3ch overz icht
eel1 moeilijke
zaax , i ot voor de t~"!eede t,'{ereldcorlog was de systematiek
van de
Aecomycot inae uitsluitend gebaseerd OD de algemene morfologie. "Sylloge Fungor um"
van Saccardo vlas in die tijd het standaardwerk.
Na de oorlog '~lerden~ dank Zl.J Ge studies van Chadef aud en Cl. en :M. lYioreau over het
onts taan
van
asci
z i.jn
er- poging~en ender-nomen om t.ot een mee.r natuurlijk
l

(--lQ

systeem te komen

l

(Luttrell

1951).

Toch is er nog steeds geen eensgezindheid

tussen

(le systema.tici,
De Aecomycotinee
v-,'orden onderverdeeld
in tW8(?' klassen a.l naar gelang zij al dan
niet vruch't l Lchamen vorrnen . M:en onde:(':3cheidt. de Euaecom ..ycetes~ die vruchtlichamen
vcrmen , en (.te Hem ieecom . vcei.ee, die er geer.:. vormen. Bij deze laatste
staan de asei

vrIJ op
3'7.4.

~Q

lOS

thallus.

Co.ndida olbic.an~

SoccharorYl<,jce!> cerevi",iacz.
p=>c:wdo m~cd;um

vorming von ch\arn~dobpore.n.

TOPhrina
Ve.rvo,mde. pruim door
Taphr;nQ pruni
I\~; Hem iemvcet.ee wor-den cnderver dee Id

~P€C.

vr~e ot;ci

In

drie orden;

zijn ver;'-fekkers van mycosen bij :mens of dier. Een vertegenwoordiger
van deze
Cend ide e lbi cene leeft soms a ls onsschade.l ijke gast bij de mens. Doch onder bepB.alde
, ,
ZIen
b i jvnor bee ld
na behandeling met antibiotica
kan
Dlnstandis"heden.
on tw tkke Ien tot
verschillende
mycosen. Za IS spruvl
een dergeli.,jke mycose
bij
kinderen.
nIant.en
van
De
Torulopsidiales
zich
dikwijls
voort
door
:middel
ch.lamydoepcr en , dikwandige spar'en rI'
o re bestand zijn. tegen ui tdroging en daar-doorbeter kunnen overleven,
Bij de Endom. ycetales 'vindt men de echte gisterL Zij zien er uit a rs eencellige r"onde
of ovale organismen, 4 tot 6 )JIn groot~ De vermeerdering gebeurt door knopvor-m i.ng en
begint
met een k Ie i ne u~Ltstulpin"g
die allengE; groter wcrd t en zich op het einde
afsnoert. Soms ó·ebeurt het dat de ce l l en aan mekaar ver-benden blijven en een ketting
vor men ;
de:c-s·elijke
Onderbepaa l de
struktuur"
word t
pseudolnyceliuln
genoeIûd.
omstandigheden worden twee- tot viersporige asei gevormd.
Door hun eigenschap gemakkelijk koolhydraten
om te vormen spelen gisten e.en gr-ot\;;
rol
in de economie. Voorbeelden z i.jn
Sa ccbercuay cee cerev ieiee gebruikt
bij
de
fabricatie van hoge gistingsbiereTi en brooclgist en Saccbarom. vcee cerlebergietie i e
voor lage gistingsbieren.
De derde orde , de Tapbr i ne l.ee zijn pla.ntenparasieten,
Hun mvce.l ium leeft
In
de
huidweefsels van de waardplant
en kan opvallende vervormingen
teweeg brengen, zoals
b ijvoorbee l d h!3ksembezems
CTaphrina be tu l i na) bij berk en
hongerpruimen
(Taphrina
pr-un i : ,

lIet

A.

Subumbonatini

Dit
\Ile

a n VLa.a nd e r-e n ,

(vervolg)

llleuhoff

derde d~~el over l\1elkzw3.1nlnen in V'Iaarider-en E;lui t onmiddellijk
aan bij het \"lCI"'lge
en
t de drie resterende soor-ten van diezelfde sectie
i ,
verw ijzen voor (=!.e a.lgeIc.ene g~~geven!3 over deze groep dan ook naar ":7orig artikel

ti

ar

Lac t.a.r-Lu ss Fries

genus

ke

l

behand~?J.

We herinneren

geciteerde

er

Subumbonat.i

hier

te·vens

en gebruikte

nog een::; aan dat

werken zal opgenomen

een uitvoerige bibliografie

n

van alle

worden in het laatste artikel van onze

reeks.

Net 8.1:3 in vorig artikel werden alle :3poren getekend door B. Buyck, alsook Figuur
~ en ae
~
21; figuur 20 is volledig overgenomen uit de verhandeling van Isabelle ',,~_,aU'·de.lS
resterende tekeningen z ijn van M. Schoonackerf;;.
In dit

artikel

opgenomen, ondanks het feit dat 'Ale
sinds vorig artikel geen vers materiaal hebben gevonden cf gekregen. Wel was er in
het
rnycolo3isch
herbarium
van
de Nat iona Ie Plantentuin
te :r.reise
(officiële
internationale
herbarIurnaandu.id Lng is 'BR ') één betr-ouwbaar
specimen
aanwezig.
i:3

dan toch

Lactarius

subdulcis

Ongelukkigerwijze bevond zich in het doosje slechts één zeer sterk beschimmelde hoed
zonder steel, zodat nieuwe herbariumspecimina nog steeds noodzakelijk zijn.
Korte bespreking van de soorten
Zonder onmiddellijk

vergelijkingsmateriaal

van het b ijhouden van exsiccata!)

zijn

bij de hand te hebben

de soorten

(een groot voordeel

van deze ~3ectie microscopisch

zeer

moeilijk uit mekaar te houden. Vergelijl{en
eigenlijk
alleen
Lactarius rufus duidelijk

'"e bijvoorbeeld de sparen dan blijkt
gekarakteriseerd door de zeer lage
,
,
sporenverE:iering
en hun lang-v/erpige vorm.
Lact.ar i uc ne.iVUS bezit vrij kleine en
Van de drie soorten die in deze aflevering
eveneens
relatief langwerpige
sporen.
'
.
gel '1' l.US +.-,reer d wcr'uen
z i. jn

d-e

sl}oren

van

Lacr.ar
.
.
rus

deci piens

gekarakteriseerd door

een duidelijk sterker lijnvormige versiering (wratten en stekels zijn veel minder te
herkennen). Dit laatste valt nog beter op wanneer
men een groter aantal sporen
tegelijk
bekijkt.
Lactarius
subdulcis 1:3 in de li tera.tuur
een vrij controversiële
socr-t (efr. Romagnesi
1938)
en dit uit zich dan ook in de beschrijvingen van
microscopische kenmerken. Zo tekent Josserand (1940: plaat B) veel zwakker versierde
en minder verbonden spo::-en met veel geisoleerde wratten. }1ó.rchand Cl 980 ~ figuur
557) en Neuhof f (1956;
p Iaat XVII, n r , 45) geven dan yleer ongeveer hetzelfde sterk
reticulaat versieringstype
dat we bij ons specimen hebben waargenomen.
t

De hoedhuid i:3 everieene weinig br-ut kbaar al:3 microscopisch herkenningspunt. Alleen
Lac tar-Iue hel ~lUS bezit bredere ce l l.en , en doet daardoor i et.wa t denken aan Lactarius
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Iacunarum .

l.~atste

-:

.-

.l..:=:

echter

duidelijk

~e

herkennen

aan

de

.

,

lngesnOerGE:

hyfetoppen.
Iame l Ie» betreft
zijn
Lactarius decipiens opvallend groot.

de

van

afm.etingen

de

bi . .]

Melkzvlammen g3.at-~ o l eek DnlaEgs
Al'tK. Ne t 'VOO!- het indienen van

nog maar een:3 du ide l ijk op een b ijeeukome t van èo
dit artikel bracht H. De Meulàer e(~n me l kzwara aan
..,.
. .
die uiterlijk
in a Ll e opz i oh+en aan LaCT..arlU5 helvüs deed denken, maar een andere en
vee l zwakkere g~~ur beza t ~ geen spoor van melk ver-toonde en die groeide in een
vochtig
berken-vlilgenbosje.
Alle :31eutelkenmerken in bes taande de ter minat.tes.Ieute Ls
zijn hoofdzakelijk
E~colo8·isch e11 morfologisch.
In. het geval van Lac+ar tue hel vue zijn
deze dus gebaseerd op de waterachtige mel.k , de zeer typische geur en de standplaats
(Lactarius he Ivus is voor-at gebon~ien aan den; in mindere mate aan spar en soms aan
berk, steeds op zeer· moerassige plaatsen zoals hoogveen met VeenlTIO!3,
Haar-moe,
Bosbes, Rode bOE:bes, Rijsbe:3, E!truikheide en der·gelijke).
Wat de meIk be.treft blijkt
de aall~·,ezisheid er van zeer variabel.
Zo meldden Fcr-qui gnon (1886: 96) en Maire
("1910; 167) dat de me l k zeer schaar·s: en ze Ifs af~:.;ezig kan. zijn bij deze :30ort zodat
men ze gemakkelijk
voor' een Clitocybe kan houden.
Voor de me l kzwam van H. De MeuldeT blijft dus alleen de afwezigheid van de t.ypische
helvus-geur
hE:t grote struikelblok.
Lactarius
lilacinus
blijkt dan zowat het enigrn8gelijk
al t.er nati ef wanneer
men ui t.er-l ijk en geur in aanmerking neemt} maar deze
soort
groeit
onder els,
verschijnt
normaal pas vanaf eind september,
is zeer
zeldzaam,
heef t
eerder
w i t t e melk
en
lila-rood
van
hoedkleur .
is
sterker
MicroSCDpisch
blijken
de :3por·en
iet\~l.:rt vo lumtneuzer
omdat
ze gemiddeld
genCJ11en
br·eder zijn dan bij Lactarius hel vus. Met andere woorden blijven we hier met een
vraag·teken zitten en hebben we waarschijnlijk te doen met een afwi jkende vor n van
of Lao tar-Iue he Ivus of Lac tartue lilacinus.
Latere inzamelingen op deze l f'de plaats
kunnen mi:3schien de cp locs i ng brengen.
Onderzocht

.materiaal

Lactarius eubdul c i e: Groenendaal,
Im l.er CBR).

onder

beuk,

25/09/60,

.J.

Moens s.n.,

determinatie

L,

Lecter iue bel vue: 'Ilallersheimer \vald, nabij lilaldhaus, Eifel (BRD),
naaldbos, zeer
vocht.tg , 18/10/84)
I. Cauwe Ie 84/16 (Gent>; Kopp , Eifel
(BRD>, gegroepeerd op zeer
111D(tClerlQ"·e
Pol
vt.r
i
chum
Sphagnum
plaats
in
Picea-bos
samen
met RU~3sula aquosa
u
11/09/86,
B. Buyck 2441 (Gent).
j

,I

Lectoriue dec ip ierie: I~reise, Nat i cna Ie Plantentuin Ln dicht mostapijt
:3.1s ondergroei
van haagbeuk,
tamme kastanje
en esdoorn,
06/77,
J. Rammeloo 5552, 5558 CBR):
Birresborn,
Eifel <BRD) langs paadje onder eik en haagbeuk, 20/10/84, 1. Cauwe l s
j

84/19

FiQ"·
uu:r·
',_'

(Gent).

~,C!.r,."=:

.r.,...:.'-J.:.._.:.._.(

+...:-'-'-?:·-·"!1::=-·
'_.,_.

(en

..,.

,

.

LaCTarlUE:

Iacunarum: ·

r uruur 17 : Lsc i sr iue eubdulcie
Co'

boven = oppervlaktebeeld
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van de boed

<halfYfe8 et.ree l)

__

~ __
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•.

. ••

a
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.L...

•

_

b

.!

'

\
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\
I

,

./

'

"'.•.•.~c
.'
'\t7

~

;:!.i.

1

:tI}

.

.-

~'{-

.,

..

·StllJQUJ.ClE;

Ei

= bes.id

cl

z:

(Müens

iën,

uiteinde

~ n
r

b

=

beeid iolen

J

c· = G__ys·tiden

'vi'an ere snede en te ') van de vIaklsen

I

van melkvet. ~ e = cel Ien van de enede

r )

:37.4,11.3

Lee tiari ue tielvue
links = oppervIek i.ebeel d van de hoed (lis l iweg straal)
rechts = oppervlek t.ebeel d Fan de steel Oial iweg steelhoogte)
onder = uiteinden
~7an hyfen van de hoedhuid
fB, 8uyck 2241)

S'7.

114

I( \.
--

~(j
!

-

de boeäre
~ \_ .•...•. L
na'
'-- ' hoedeen t.rum
net

_i-\..MK

00
o
O~

.'

Q:'
'

a x: basidiën
(de kleinste
dichts
bij de lamelsnecle),
b z: basidioelen,
~7an de snede en (c;') van de v l slsk eti. d = u i t.e inde l s i ici Teer, e = cellen
(I, Cauwels 84/1S)
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C:

==

'i7an

cysticlen
de snede

----------------------------_._------------_._--------------------_._------------_._._-_.~--------

van de hoed (halt~~"le8-- et.ree D
oppervLek t.ebeel d van de steel
(oppervlakte et.eellioogt:e)
= uiteinden ven hvien
van de boedbui d
.r
Cauwels 84/19)

l iuke

rechts
onder

(I,

;:: oppervIelct.ebee Id

=

b-{

;

-=-_

., :7

a

.

,

b

..

(

(

.

" ,.

,.

.

I'

r ,./ :
r,

.

'

,. .

.1

('

.

Fiauur :23
a

de p Ieetjee,
!.

.-

Lect.ar iue deoi p i ene
bae id iol en, c
d z: ui tieinde t:7an mel kva i , e

Cauwels 84/19)

:37 4, liS

=

cel len

Fan

de enede

a
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(in 11121zEr- reegene :

ANK

Mycologische Excursie aan de kust
Allerheiligen,
30 oktober - 2 november
van 30 oktober

tot 2

.-1 .-.

vakantiehuis
"Ter HeIrae" in Ooetdu inker-ke
ook de excursies afzonderlijk meemaken.

1987.

ver 1ge

b i.ed t

logies

en vo l pens.ton , mae.r

men kan

Programma
Vrijdag

30 oktober-

Zaterdag
Zondag

Maandag

31

ok tober

1 november

2 november

Samenkomst
voor het avondeten rond 19 uur.
Nadien: dia's en mededelingen
door de deelnemers.
Voormiddag: guur Hannecartbos.
Namiddag: 14 uur Karthuizerduinen.
Voormiddag:
Calmeynbos.
Samenkomst om 9 uur aan de baan
Panne-Adinkerke, bosweg schuin links.
Namiddag: Werkvergadering.
Vccrmiàdag:
De Haarr-Yendu i ne , Sanlenkomst
aan tramhalte

De

De

Haan Dm 9u30.

Logies in "Ter- HelmeH, Kinder-Laan 7b, 8458 tJostduinkerke (tel. 058/23.45.(2).
Dagpri.j~3
vol pension per persoon t III tvleepe::t-·sconska.:mer
(met bad e tc . ; badnandoeken
lTI,ee
te
brengen) F 1.150 <Kinderen volgen:=:: Leeft ijd F 440 - F 770; enkele kamer + F 250),
Inschrijven
vó ór' 1 oktober 193? door storten van een voorschot
van F 1.000
per
persoon op Postrekening nr. 000-0464205-60
van P. Van d.er Veken , Rijvisschepa.rk 12,
9000 Gent (Tel. 091/22.93.24) onder ver-ms ld i ng : Logies "Ter He Ime" + aantal persDnen.

Voordrachten 4°.•• kwartaal 1987
De vergaderingen
gaan àoor in het verenig'ingslokaal,
Omrneganckstraat
Antwerpen,
aanvang telkens
om 20 uur. Voor ieder vergadering
is er
gelegenheid boeken uit de bibliotheek
te ontlenen,

26 te 2018
vanaf 19u30

dinsdag 13 oktober
dinsdag 27 oktober
dinsdag 10 november

Bepalingsavon.d aangebracht
ma teriaa l .
r. Di e l en
De evolutie van de Noord-Limburgse
biotopen.
P. Bormeiie
Enkele t.ips voor het z i nvo l gebruik van onze bibliotheek.

dinsdag

24 november

Duivelsbrood

dinsdag

8 december

Een greep

dinsdag

22 december

Dia 's van
zwammen , die
voorkomen
boomvruchten,
en van rarekwieten.

J-,

87.4.120

in de tweede

uit de wondere

helft van de twintigste
wereld

Scbe v~Y"

eeuw.

van de korstzwammen.
H. Kerv i.el de
op
br-and p l ekken
en
J. Ilan de Neereecbe

