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Editorlaal 
F, Dili!l~\l 

Het is weer zover. Is bijna geschiedenis en zal op J:llycologisch Q"ebied u 

opgetekend blijven als zwak. De bij herhaling gestelde hoop op een goed. mycologisch 
jaar ging, buiten enkele korte perioden, niet in vervulling. Toch werden enkele zeer 
interessante vondsten door onze leden opgetekend. 
Het was een jaar' vol bedrijvigheid en net als vorige jaren kenden onze studietochten 
en -avonden, de verschillend.8 weekends, de werkweek te vle.llersheim; de 
lentetentoonstelling in l'1arienthal en onze jaarlijk':;e tentoonstelling in het 
Peerdsbos, een grote belangstelUng. Dank aan allen d Le zich b i ar hebben voor 
ingezet. 
Ook de medevi'er-kers aan Al>fK Mededelingen blijven het volhouden. \.Jij '3tellen er prijs 
op alle redactieleden en de inzenders van artikelen alsook allen die er bij 
be'tr ckken z ijn hartelijk 
te mogen rekenen, 
Zoals op ieder jaareinde kijken we vieer met veel verwach t.i ng uit Daar 1989. Volgens 
de vooruitzichten zal het een druk mycologisch jaar worden. Laat ons hopen dat de 
paddestoelen dit jaar wel op het appel zullen zijn. 
Het bestuur wenst U en uw familie een vredig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. 
Dat de studie van de zwammen moge bijdragen tot veel gelukkige dagen in 1989. 

te bedanken voor hun medewerking. 'vlij hopen OD 
Jo 

hen 
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Oproep Uitstappen 

Net als vorig jaar wensen wIJ tijdig de lijst van de studietochten op te stellen. 
Leden die g-raàS' een E:; tlld.ietocht gepJ.aJtd zouden z i eu }\:unn8n een voor s te l indienen me t 
vermelding Vhn volgende gegevens. 

-- elf-' p Iaa t.s. van de uitsta}) me+ lief~,t 8l~n l\'ürt~ b8S(;hrijvi DE!, var: d2 b iot.oop , 
- tijdstip waarop dit gebieJ mycologisch het rijkst 1s, 
-- een 8?lnókkt=-:li.jk te ber~E:lkeÎ1 plaats VëJ.}i bijeenkol"l}::;t; bi.j voorkeur eveneens te 

bere.lken lnp-!::, heSt openbaar \1~_:rvoer: 
- een ]uka~l waar 's mlddags d~ meegeblachte piknik kan gebruikt worden. 

G81ie\;'~ er r8kening lflè8 te houden dat. de excur-s ie over de voor-- en narniddag loopt. 
'Wi.j rekenen erop dd.t de inclier1C",r van een studi.etocht als gids optreedt. Voor een 
studieh'8e};- of -w8êkelJd die 88n verblijf ter plaatse noodzakelijk maken word t van de 
indiener te':.,;eos ver'W'á(_;h L ddt hi.j de CJrganisa.tie op zich neemt . 

Vool"'3i.e11en bij voorkeur scbrHtf7.Ujk in te r:lien",ü voor 15 januari 1989 bij 
_. E. Va.nd(~\len: Ha.mv'lëg 3: 1130 Br us.se l , t.elefoon 02/251.75.98 of 
._ .J. Vó!,_ de J~feersscbet Graaf 'WitgE::rslro6t IC, 2510 lilortsel, t81efoon 03/449.71.54. 

Publieke voordracht in de Zoo 

Op d:i:nsdag 7 maar-t 1989 richt unze ~./Ër ~i'iislns een publleke vocrdr ac h t 1.L die zal 
pl.~cits heL:ben in. els KèUr\7é}sz8al ;.:an de Allt"ile:rps8 ZüD (d.~ ingang links naast de 
Koningin Elisabe"th-zaal). SpI'ekel" ts ons; lnedèl:td Prof. Dr. F. Va.n d2r Veken. De titel 
luid t: "Zonder ZW.:3_]ulne:n kunnen w ij niet le-;/eH'f. Sp:cE:l\.êr l..·~l j eh t J2 1 ï_-.:J en betekenis 
\7a.r! dt:: ~::Wfi.n:iHiell in d~ biosf8ex. 
~tltj ';,;er\1ètc:hLen alle 1·3<-18n 811 hun ·:;y:mf,athisäid_:f;ö. Door u,,; C~an\;lezigheJd kun t Uniede 
de belangrijl1-e achake l onderschrijven dj.8 de rnycologie Ir. de natuurwet.ensschappen 
inneemt. 

Lidgeld 

De leden worden verzocht het lidgeld 1989 ten bedrage van F 350 te betalen door 
oversc;hrijving ten gunste van d.e bankr ekeuIug nr. 320-4183209-57 ten name van de 
Anh..,ei."p;se :r.rycologische Kring v zs«. te A ilt.w8Ipen. Ken kan daarvoor het btjgevo8gde 
overschrijvj.ügsformulier gebru)ken. 118T, kaf! na t.uur l ijk ook de betaling regelen met 
de scli"U"E!itidbl'der op een van de è81"stkomende vergader j ngen. lil ij veroorloven ons 
aan te dringen op een vlotte betaling, dit om nutteloze kosten te vermijden en ons 
toe te J.a.tëD U onündecbrok8u Al~fK }feded8J.trigeli toe t.f? zenden. 
Het ]i dgeld, betaa.ld. door n Ieuwe Jedt';:D cl j e zich aansloten tijdens of na de 
jaarlijkse tentoonstellingen, dekt f8eds ]989. 
Buitenlandse leden worden ver zoch t het lidgeld O'Jer te maken op de postrekening 
nr. 000-141.5744-29 evefH;:;eflS ten nanh~ 7Já!! dE: Antwerpse Plycolog1sche Kring v zvt . te 
Antl"i8!"peD. 
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'I'u Losrt oma brumale en Tu 1 osto:ma. me Lanoc.yc I u m 
Kl VEt.i! de PI~t 

Tu.loetoraa '03 elgenaaniige stu.tfzwallimen die behoren tot een aDarte klasse van 
" 

de 
Gast~romvcetes. namRliik J ! - . - ,-,' 

ét.a.nw8zighej_d 'Jan een 
de TulostoruEdes. Een klasse die Hordt gekenmerkt door de 
echte steel. Bij het geslacht Tulostoma rijpen de 
gr·ond om dan bij volle volwassenheid door een vrij lange vr uc.lrt Li chamen oTld.er de 

ondergrondse steel naar hoven te worden gedrukt. Zij zien er dan in het veld uit als 
e80. k le in z i tt~n_d stuifzwa.lfl1uetje. Plukt men deze s.tuj.fzwam dan merkt ruen dat er nog 
een cent1m2t~rs lange steel aan vast zit met onderaan een afgeronde substraatbal. 

Tu.los toma brurua Ie , in de volksmond Gesteelde stuifbal genoemd, kennen \"lij vrij goed 
omdat die regelmatig gevonden wordt aan onze kust waar hij lD de kalkrijke zandige 
duinen geen grote zeldzaamheid 1s. 

In het najaar van 1987 werden wij tot h"eemaal toe aangenaam verrast door deze 
st.eel'bov· lst2l'! = .-:" .- .. -. î .-. 

";:":'\....'Cl...i..::::' :_: 

nummer, tijdens een uitstap van de An.hlerpse l.fycologiscbe Kring op de zandige 
terrein~n vaD Antwerpen Linkeroever op 17 oktober 1987, toen de heer Van Humbeeck, 
els eerste, twee kleine exemplaren vond van Tulostoma brumale. Misschien niet totaal 
onverwach t verrüits de gebied.en van Linkeroever reeds eerder verrassende 
Gastero.rnyceten op.Iever der.. Deze fel 
uiteraard ten allen kante vreugdevol 
gekende speurneuzen van de ANK nog 
voorschijn toverden. 

opgemerkte primeur voor het gebied werd 
begroet en nauwkeur-tg bekeken waarna de 
vlug een vijftal andere vruchtlichamen te 

De tweede confron tat.Ie geschiedde enkele weken later tijdens het mycologisch 
Allerheiligen-weekend aal! de ~l1estkust waar weer gretig Tu Ios toma 's verzameld konden 
~ïOrd8n. Bij het vergelijken van enkele vondsten konden er dufde l i jk verschillen 
worden opgemerkt, zodat wij nu gemalckelijk Tulostoma melanocyclum konden bepalen, 
een soort die wij vroeger steeds hadden miskend. 

Om de onderl Inge verschillen 
soorten eens afzonderlijk 

beter te leren 
van naderbij 

onderkennen zullen vlij verder beide 
bekijken zowel macroscopf.ach !"". 1 .-' 

O..!..O 

rJ.1icroscopisch. 

Bemerkingen: 

1. Tul os toms bruma Ie. Volgens nog recent gepubliceerde cartografische gegevens over 
de verspreidins komt hij niet voor i n de Antwerpse regio. Hij wordt enkel 
ver meld voor de kusttreek, het j,fosaanse distrikt en in het "m idden.larid" enkel 
voor het Doornikse. De vondst van Linkeroever blijkt dus inderdaad nieuw. Het is 
wederom een bevestiging van de uitzonderlijke waar de van dit gebied. De 
exemplaren van Linkeroever zijn wat tengerder van bouw dan die ~-li.j aan de kust 
vinden. Op deze vindplaats groeH bij sterk 
sleGh t:;; (~nkele vrucb t lichamen. 

verspreid in kleine uouu La t Ies van L • 
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Tulootoma brumale 

3a 

t . 
1a 

5 

2 
Cl x ), la. = v rucb t l icbaem Linkeroever i'lgUûr: 1, .::- vruchtlichaam (1x): 2. 

('2.QOOx) J 3. ;;:: cep il l i i ium, 3a. ~ cepl.lI i i uua met iucruet.e t iee, 4 = b vFeu van het 
exoper i d ium, 5. z: h~yfell van dè steel (alles 1.00Û){) 

Vruchtlichaam: 
Etidoperid ium of eporezek. bolvormig tot wat afgeplat, 0,6 tot 1 cm in diameter, 
gcijsgeel, tot licht oker : kaal en van papierachtige consistentie, met een 
buisvormige opening tot 1 mm hoog en 1,5 mm breed; meestal omgeven door eon 

rosbruine tot bruine halo \<'ielke echter kan ontbreken of minimaal uitgesproken kan 
zijn. 
Steel: grijsge!,"l tot Li.ch t.brui n , 2 tot 5 cm hoog en tot 0,4 cm breed, overlangs 
vezelig; bovenaan drukt h l.] het en.dop~îidium wa t naar binnel!, op die plaats kunnen 
SOlUS Sdl ilfeclge restanten van het èx(:,peridium aanwezi.g zijn; onderaan de steel is 
er een subst.raatbal die bestaat uit myceliumdraden en zandkorrels. 
Microscopie: 
Sporen: Ltcht geel-oke!': 3:9 tot 5,7 }llti, rond tot vaag hoekig met verspreide stompe 
wra.tt.en. 
Cepl Ll i t ium. hyalien, d i kwand Ig , 
ter hoogte van de septen tot 

vertakkend, 2,5 tot 6,5 jlYfi breed, sterk verbredend 
12 }.lID j aan deze septen oker gekleurd; bezet met 

kalkincrustaties en kalkschilfers. 
Endoperid ium. van dezelfde struktuur als het cap i l l i t Ium , geleidelijk vervagend tot 
een amorfe massa. 
Exoperid iun hyfen: hya l ien , dun 
isod iametr Lsch. 

of dikwandig, tot 5 }.lID breed en ongeveer 

8teelhyfen: parallel lopend, hyalien, 4 tot 5 }irn breed met septen OID de 20 à 40 }lID; 

in de zijwanden hier en daar porièn tot 3 }.lm groot met een verdikte rand. 
Habitat: 
In zandige kalkbevattende gebieden, duinen en tussen mossen op muren en kalkrotsen. 
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3a 

Tulostoma melanocyclum 

® , , . 

(1;..;:); 2, = s, = cs p.l l l l t.ium, (2;OOO}~) J 

van het perecepl l l i t ium, 4. = hyfen VêJ..D het exoper idium (alles 1.000.Y) 

Vruchtlichaam: 
Endoper i d ium: bolvormig tot wat. afgeplat, 0,6 tot 1,2 cm in diameter, kaal en van 
papieracht.ige consistentie, lichtbruin tot. roodbruin met een buisvormig peristoom 
tot 1 mm hoog en minder dan 1,5 rum breed en omgeven door een sterk uitgesproken. 
zwartbruine halo. 
Steel: tot 7,5 cm hoog en 0,4 cm breed, roodbruin gekleurd door de aangedrukte 
schubben die dwar-se barsten vertonen waarin de wat lichtere onderlaag te voorschijn 
treedt, drukt eveneens bet endoperidium bovenaan wat naar binnen en vertoont 
onderaan eveneens een slibstraatbal. 
Microscopie: 
Sporen: oker tot goudgeel, 5 +ot 7 jlID I rond tot vaag hoekig met dicht opeenstaande 
stel~els. 
Cepl Ll i t ium hyfen: hyalien, d Lkwandi g , 4 tot 10 jlm breed, niet sterk verbreed ter 
hoogte van de septen; waar ZIJ tevens oker gekleurd zijn, eerder soms wat 
ingesnoerd; vrij veel secundaire sept en aanwezig; geen kalkincrustaties. 
Endoper id ium. van hetzelfde type als het capillitium van Tulostoma br uma Ie , dus wel 
met een vel-breding aan de septen. 
Exoperid ium. deels dunwand Ige deels dikwandige hyaUene hyfen, 3 tot 6 JjlJi breed met 
ampullaire verwijdingen tot 12 jlm. 

SteeJbyfel1; ldenti.sch aan die van Tu Ios toma bruma Ie. 
Habitat: 
Zalld:Lge kalkgebiedi?ll, duj iu211 en sd,aau; begroeide grasvelden. 
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~2. Tul os toma ne Ianocyc lum: DèZ~ wer d in de Ant\'VE:rpse !{ycologische Kring voor-haan 
verward met Tul os toma bruma l e en rdet als een aparte soort onderkend. De 
verschillen zjjn nochtans llieestal opva ll.end : zv-laardere vrucht.l Iohamen , iüee:~c 

uitgespnJken donkere ring rond het perJstoolli en de donkere wat geschubde steel. 
De stelling van R.A. J.1aas-Geesteranus dat Tulostoma me l anocyo lum in Neder Iand 
meer algemeen zou voorkomen dan Tul.cs toua brume Ie schijnt 8venzeer te gelden 
voor onze Belgische kust. 
Wij vonden hem dikwijls in groepen van. wel honderd exemplaren. In België komt 
hij hoofdzakelijk voor aan de kust terwijJ hij in het bf.nnen Iand enkel vermeld 
wordt voor Belgisch Lotharingen. 

3. Naast deze twee Tulostoroa 's komt er in België nog een derde soort voor: 
Tulostoma squa:mosum. Deze verschilt van de beide andere soorten door de 
afwezigheid van een gekleurde ring rond het peristoom en door de aanwezis'heid 
van sterk afstaande schubben op de donkergekleurde steeL Hij blijkt enkel voor 
te komen in het !>iDsóans distrikt, 

Li t.F,i'atI..Wr; 
A, d~ Hiin; Een bijzondere Clitocybe Vin het St-Annabos: Gamundia pseudoclusilis, AMK 88.2,32 
V. Demoulin: 6asterl)mycetes de 8~lgiqut?, Bull. Nat, Plant.entuin Belg. :38:1~'11)1 (1968) 
V, D~moulin: Verhandelingen van de Koninklijke Belg, Bot. Vireniglng 9;37-46 (1987) 
6, Gross et al,: Bauchpilze in der Bundesrepublik und West-Berlln (1980) 
W1 Jühlich; Klein~ Kryptogamenflora Band IIb/l (1984) 
R,A, Mais-GI~&t@ranus: 615t~ro.yceten Vin Nederland, Coolia 1971 j 15, 8 
L, Pehi: Flqi'i !hlica Crypto1jama, Pl, fase, s (1901) 
K, Van de Put: Bovlsta tamento;a, een aangename verrassing op Linkeroever, AMK 86,2,25 
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_A.IVtl-C 

Mycolog:i.e, Wat is dat? <deel 11) 
De Systf'!:ma-U_ek van de Basidiomycotinae 

.Ij S,h;,.v~y 

Ntettegenstaande dat de Basid:iolnycot.inae het langst bestudeerd zj_,j:n geY/or·den; J.s er 
nog d.lti.jcl vet=;: di.scus=:-.ie (;\/er J)ur.; systelIiati~3che i nde l iHg. Bij al] e ~;ystemen zijn het 
steeds vo1.Ë/::IlJ.e cri t8rla die de hoofdrol spelen: 
1. Het bI dan niet aanwezig zijn van hasidièndragende vruchtlichamen. 
2. De bouw van de basidién. 
3. De algemene houw van het vruchtlichaam. 

Wanneer een echt vJuchtlichaam afwezig is en de basidièn zich rechtstreeks uit een 
dikwandige rustspore ou tw tkks len , zitten ~.yij in de klasse van de Teli omycet.ee. 
Als bij aanwezigheid van een echt vrucbtlichaam de basidi~n uit vier cellen bestaan, 
dan hebben 'd ij te doen met de klasse van de Het.erobes.i á iomycet ee. 
Bj_j de Hol obse id iomycetee daarentegf:ï"l zijn de basidiên gevormd in of aan de 
rJl'""uchtlichamen, 

Te1iomycetes 

Zce Ls gezegd zijn het zwe.mrnen zonder eigenlijk vruchtlichaam. Zij zijn gekenmerkt 
door het produceren van een dikwandige tweekernige rustspore, de zo gezegde 
teliospore of Dok nog teleutospore. Uit deze teliospore ontwikkelt zich na 
kernsalliensmelting een dwar-sgesepteerde bas.i d i ë • De Teliomycetes zijn voor het 

De :5'eFftubàE;idlales· pa:r-asite:cen of leven In symbiose me t schildluizen. Zij vorlflen op 
het substraat een soort mat 'daarop aan de bovenkant uit dikwandige cellen de 
basidiën groeien. Aan de onderkant van de mat vindt men de schildluizen die als 
waard fungeren. Septobasidiales hebben ook grote affiniteiten met de Auriculariales. 
Over de levenswijze van de Septobasidiales is weinig bekend. 

De Uredinales en Ustilaginales zijn plantenparasieten. 

De Uet.i Ing ine l ee of brandzwammen tatsten vooral grassen aan, doch een bepaalde 
brandzwam, Ustilago purpurea, parasiteerd de vrouwelijke koekoeksbloemen (Melandrium 
spec.). Door z i jn aanwezigheid degenereert het vruchtbeginsel en er ontw i.kke l en zich 
in de bloem meeldraden, doch in plaats van stuifmeel ver sch ijnen de sporen van de 
zwam. 

Voor de levenscyclus van de Usti1aginales flemen wij als type Ustilago mayclis of 
Héüsbrand. 
De brandzwammen in het algemeen beperken zich tot de voortplantingsorganen van de 
waar dp Ian+. Hun t.ha l.Ius zet zich in de plaats van het door hen vernietigde weefsel. 
In het begin ziet dit er uit als een groene vlezige massa. Bij rijpheid valt de 
thallus uiteen in een enorm aan ta l zwarte sporen. Zo krijgt men in de aangetaste 
maï.skol.ven die vormloze g-rijze tumors. De zo gevormde sporen zijn chlamydosporen. 
Zij zijn bolvormig ,:en hun dikke wand is bezet Jüet stekels. Zij zijn dubbelkernig. 
DAze chlamvdosDoren wODjen door de wind verspreid en daar het rustsporen zijn, 
- J.l 



AMK 

\ 

9 

ct - Ho:ploïde r.'oeudom~ce\ium 
b - Tho.llo:'>poren 
C - 5omoJogG\mi e 
c:\ - Dika.r~o~l5c.\' h':l~e!"lmljce\ium 
e - Te\eu\-o~po"('e Cc\'\o.\I1'::ldo~pore) 
f - Vierce\\i9 prom'jc.e\ium 
9 - Spor',d',ë 

kunnen zij pas na de ~.yinter kiemen, Zelfs kunnen zij gedurende meerdere jaren hun 
kiemkracht behouden, 
Bi.j bet kiemen verschijnt uit de spore een draad met dwarsschottenj promycelium 
genoemd, ir1en neemt aan dat dit een vervormde baa Id tä is, Dit promycelium brengt na 
karyogamie en merose een aantal basidiosporen voort. Deze worden oh/el door de wind 
ofwel door insekten verspreid en komen zo op hun specifieke gastheer terecht. Het is 
daar dat na samensmeI ting van twee basidiosporen dat een dubbelkernig mycelium de 
plant infecteert, 

De Ured ins Iee zijn k Ie tne zw'ammetjes die obligaat parasitair leven. Hen heeft zelfs 
varens ui t het carboon tijdperk teruggevonden die door een roestzwam werden 
aangetbst, 
De levenscyclus van de roes tzwammen is zeer 
waardplanten komen hierbij te pas. Wj.j nemen als 

gecompliceerd, Verschillende 
type Puccinia graminis. Deze 

roestzwam parasiteert verschillende graansoorten. De tussenwaardplant is de zuurbes 
CBe.cberis vulgaris). 

zuur-beas tr u ik be"int ze u 

Veru(lderstel dat een basidiospore van Puccinia graminis op een blad van een 
te kiemen. De myceliumdraad dringt het 
ten koste van het weefsel. Hierdoor 

terecht komt. Daar 
bladweefsel binnen waar het zich voedt 
ver:3chijnen er oranjekleurige vlekken op het blad. Aan de bovenkant van het blad kan 
men hierin donkere stippels onderscheiden, de pycnidiën of spermatogonen. Het zijn 
urnvormige orgaantjes die de mannelijke spermatia produceren. Rond de uitgang 
bevinden zich stijve hyfen, de zoekhyfen. Aan de onderkant van het blad zijn er 
puista,_-:;htige orgaantjes j dat zijn de vr ouv •..• elijke organen of proaeciën, Zij bevatten 
een aantal eicellen of oógonen omringd door voedingscellen. 
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X' Oi~t:i~ 

""" 0. Op e.erber': vu\<oar'. C ~ 
--------- ----_._--------------~ -- 

\) 
d Op ~rao.n 

~ f e 

ct-l.<'ieming va.n een 'oo.'Öidio5pore 
b - Proaecio. me] pycnide 
C - Aecia. me\- f'~tnide 
d - Aecio~pore 
e - l-{iemin~ op een ho.lm 

f- - Uredoóore ot bruil1 l'oebl 
é - Uredospore 
h - Teleuro ecre oP 7.Wo.rr r-oeer 
i - ~iemende l-eleu\-obPore 

Puc.cin'\Q. gramini::, 

Bij rijpheid produceren de pycnidiën de spennatiëJ1. Te gelijker tijd wordt er een 
soort zoete nectar geproduceerd. waar de spermartiën inbedden en die de insekten 
aantrekt. Door van de ene vlek naar de andere te vliegen zorgen deze voor 
kruisbe:sèuivtns. Een roestzwam j,s d.us heterothallisch, De :3prematiën blijven aan de 
zoekhyfen plakken en hun kernen worden door deze hyfen opgeslorpt, Vanaf dit 
ogenblik beginnen deze naar onder toe te groeiën tot zij in een proaecia 
binnengeraken. Hier worden de oÖ8'onen bevrucht. De proaecia barst open en vormt de 
aec i a. Hierin worden in grote getale tweekernig8 aecid tosporen gevormd. Deze 
aecidiosporen moeten :'leg want zij kunnen alleen op een andere waar-dp Iarrt kiemen, De 
w Ind dient als vervoermiddel, zo zweven zij tot bij een geschikte gastheer) in ons 
geval een grassoort. Nu kan de aecidiCJ;spore kiemen, Een tv,eekernig mycelium dringt 
de huisifiondje:s b i nuen en er vor-men zich streepvormige roest~l,1'lekken. op de bladeren, 
de uredosporen. Deze vormen de zomer-epor-en of uredosporen die zorgen dat de 
aantasting zich vlug verspreidt. De u:cedosporen zijn eveneens tweekernig'. 
Als het graan rijpt worden de uredosporen zwart en er ontstaan barsten aan de 
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aang~taste de len , de zwart.e roest. De nu gt:;p:rndlH:eerde spor·en ZlJIi 

of bü'Ö'utospOrEof:. 
saITIE:!nsrneltin_g. 
De telEeutCispore overwtrl.tert op de 

De CF, 1. Ien die eerst tweekernl~ waren u worden nu eenkernig door 

In het. voor jaar t.e kieJoen. De zo 
gevor mde dr-aad wor dt Fn-oxnyceJ JUTU genoemd. Na eell reductj.edeling ,-,,1(n-den 81· in de 
dr~ad drie dwarsschotten gavnrmd en in elk van de zo ontstane vier kompartimenten 
ontstdé1D_ door kr.opvorm i (-IS 8en spore. De struktuur van dat laatste stuk wor d t als 
een door dwarswanden verdeelde basidi~ opgevat, de sporen zijn de basLiiosporen. De 
cyclus is rond ~ 
De Uredinales zijH een zeer· soor-tenri jke orde, er zouden meer dan 4.000 soorten 
bekend zijn. 

Hete:r·obasidio:mycetes 

De Het.erobeeLd iomycei.ee hebben g;esepteerde bass i d i én . Bij deze klasse wor-den de 
sporen meestal actief weggeslinger~ in tegenstelling tot de al~ere Bdsldiomycotinae. 
Het bla.asje 
:3peleTl. De 

afh=Védng 9) zou hier een 
1s meestal gelatineachtig 

;:'1cti,;,ve 
terwijl 

rol 
het 

algemeen uitzicht van (j;,:) vrucht.ltohamen ver s ch i l Iende vormen kunnen aannemen. Vele 
zijn rev i v i scen t, dat wil zeggen dat zij in perioden van droogte helemaal kunnen 
verschrompelen en bij de m i nc te vochtigheid terug bun oorspronkelijke vorm kunnen 
aannemen. 

De Hèterobasidimnycetes ZlJD. on.derverdeeld in twee ordes: de Auriculariales en de 
TremelIe lee. 

De Auricularia.les hebben basidiën me t drie dwars.e septen. De vier aldus gevormde 
cellen bezit ten elk een ster igme. 
De AuricuJariêi.les vormen vr uch t Li.chamen Vdn het crustotheciumtype. Sommige 
geslachten (Auricularla, Hirneola) ontwikkelen zich ofwel als korsten ofwel als 
gelatin8use cons.o l en die aan de onderkant st.eriel zijn. De bovenkant is onregelmatig 
geplooid en vonnt het hymenium. Andere geslachten CHelicobasidium) vormen enkel een 
soort los gelatineus weefE,el op plantenafval. Op de oppervlakte vormen zich de 
basidl~n die dan min of meer als krullen buiten het mycelium steken. 
De Auriculariales leven deels saprofietisch deels parasietisch. Helicobasidium 
brebjsson:Li IS bijvoorbeeld een geduch te vlortelpar-asiet vooral in zijn conidiale 
vorm CRbJz.CJctoniuJ1l cr-ocor um) . 

Trerne\\Cl rne.::,en\-erica 

De TremelIsIee bezitten bae ldi ën die in de lengterichting zijn gesepteerd. De 
vruchtlichamen zijn meestal gelatineus door het feit dat de hyfen een zeer los 
weefsel vormen dat. is opgevuld met een hygrofiele gelatineuse stof. De Tremella 's 
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zijn clus bij regenweer opgezwol len en goed zichtbaar terwijl zij bij droog weer 
verschrompelen. Tremeliales zjjn saprofieten. 
In de Iue8st gevallen hebben de Tremellales Ren continu hymenium dat gans de 
opper·v}akte van het vruchtlichaam bedekt. Doch bij het geslacht Pseudohydnum vormt 
het hymen iun stekels dan de onderkant van een Q'elatineuse hoed zoals bij een 
stekelzwélm <Hydnum) vanwaar dan ook zijn naam kom t . u 
De bas td Iën zijn In het algemeen in d.e gelatineuse massa ingedompeld. Alleen de 
lange sterigmen en op die manier ook de sporen komen aan de oppervlakte. 

In Memoriam 

Na een :kortst.cmd:i.ge ziekte overleed op 8 november 1988 ons medelid Mevrouw Emelie 
Decloedt. Zij was de weduwe van onze veel te vroeg ontvallen tochtgenoot }1arcel 
Verro.eulen. Beide lagp.n mede aan de basis van de uitbouw van onze kring. De ouderen 
zullen hen zeker nog her-inneren. Hoe d Ikw ij Ia hebben ze ons met alle gulheid te 
Brech't ontvangen. Niets was hen te veel. 
l~a het overlijden van haar echtgenoot is J·fevrouw Vermeulen 
gebleven en heeft ze 11013 herhaaldelijk meege.,erkt aan de 

ons steeds trouw 
opbouw van onze 

tentoonstellingen. 
l;/e zul Ien haar blijven gedenken als een lieve, <lerdraagzame, onze kring zeer genegen 
en gastvrije vrouw. 
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kaneelkleuri.g is. Bij de detenninatie bleken de SDoren , versierd met een 

Eei! ongewune S-Le)u(!{J:1 ttE~ uit, Limlnu--g 
f'1y j' i ';!~I d~ Ha~n 

De u:tt:-;t2jP v:~n J 1. f;.ept8l1lf)f:::r 1.988 te Tel"J.amATi. leverde op 1~yxo.myceten-8·ebied \ve:i.n1g 
ongewone soorten op. Trichia scabra, Arcyria incarnata en Cribraria rufa zijn 
soorten di~ wij regelmatig op onze wandelingen ontmoeten. Enkel twee kleine groepjes 
van e~n St.emcmitis-SD01-t. 01) een vennoLnde tak van Finus silv,~stris kon ik niet ter 

- - 'j.' . 

pl.aatse o» naam brenc en. .r LJ 
De vruchtlichamen leken door de vor m op Ste~monj_tis srüi t h i i 

M.ac:br., maa r \..;ekell af door- hun liJag':cijze kleur die bij Stemonitis sli1ithii 

net, 

Sleutelend met "Nannenga'' kwam Lk u it op Stemon:i.tis vixginiensis Rex of Stemonitis 
amoena NarlfJ.- Brem. Beide soorten hadden punten van overeenkomst met het materiaal 
uit Limburg maar ook verscbillen, wat de keuze moeilijk maakte. Enkele exemplaren 
werden ter nazicht opgestuurd naar :t.fevrolJw Hannenga- Bremekamp die ze determineerde 
als Stemonitis hyperopta Meylan, waarblj Z8 mij vlees op de lHagrijze kleur en het 
onduidelijke net op de sporen. 
Daar de soort in onze aantekenlijst niet is opgenomen dacht ik dat het nuttig was 
mijn nota's, tekeningen en bedenkingen in "AMK J.lededelingen" op te nemen. 

V.indplaa t.s: "De Beekbeemden" , HelJE;den +Zo Id er . 
Subetiroa i : op mos groeiend op een vermolmde tak van Finus sil vestris . 
Groeiwijze: twee groepjes van een zestal vruchtlichamen, ele stelen onderling 
vergroeid. 
Sporeng ie: 2,5-J mln hooc, 

u' kort gesteeld, cilindrisch, top en bosjs afgerond, 
grijsbruin met lila tint. 
Si.eel : kort; 1/8 tot 1/10 van de totale hoogte) 0,2-0;3 mln hoogt Z ';.1 art bru in , glanzend. 
Hypotlis il üS: onder he t hele groepje sporallgió. doorlopend, donker bruin tot bijna 
zwart, glanzend. 
Per id ium: reeds volledig verdwenen. 
Columel Ie: vanuit de steel doorlopend tot juist onder de top, geleidelijk versmallend. 
Sporen: bolvormig, 6-7,5 ,llill diómeter, düwijls gedeukt, donkerbruin in massa, bij 
doorvallend licht Hcht bruin met iets roze tint, geornamenteerd met ",en 
onregelmatig en onvolledig net dat gevormd wordt door soms losstaande wratjes, die 
meestal verbonden zijn tot richeltjes die een zwak afgetekend net vormen met 
ongelijke, hoekige mazen. 
Cap i 11 i t1UTfJ: een irn-Jendlg 
columella, gevormd door 

net met 30 tot 150 pm grote mazen, aftakkend van de 
bruine, tot draden opgerolde v l iezen , met vliezige 

verbindingen aan de vertakkingen, 2-3 um breed, ver'smallend naar de buitenzijde tot 
0,5-1 ~m, waar het een oppervlaktenet vormt met mazen van 10 tot 
vrtje ui t.einden die iets verbreed z i jn , de capillitium-draden van 
zijn lichtbruin tot bijna kleurloos. 

30 pm diameter en 
het ouuervlaktenet , , 

Hoewel de meeste auteurs de sporenversiering beschrijven als een onvolledig, 
enkelvoudig 
uit wratje:,:; 

net, was tij dit materiaal duidelijk te zien dat b.et net opgebouwd was 
die door richeltjes verhonden waren. Enkel ]"lartin en Alexopoulos 

ver me lden dit kerimer-k. Deze orna:meTitatie was :r-eeds met een droog objectief (x 40) 
waar te nemen. 
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Figuren, 
1. Yrncb tl i cliemeu, x40 
2. Spore, .. '{3000 

Stemonitis hyperopta Xeylan 

20 pin 

4 10~ 

6 100~ 

3. Top Fan co Iumel Ie, x750 
4. Cep il l it iom- verbinding, x2000 
5. Opperv lek ienet: met vrije cep i l l i ii um=ui tie indeti, x2000 
6. }.f_iddendeel van col omel Ia, x250 
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De duidelijk vliezige verbindingen van het capillitium worden in de literatuur 
nergens vermeld. 

De soort is nauw verwant aan Stemonitis anoeria Nann,-Brem. waar-van ze verschilt 
door de lila tint en het minder duidelijk net op de sporen. 
Stemonitis v1rginiensis Rex heeft langere sporangia, tot 6 rum, en een zeer 
kleiumazig oppervlaktenet (3 tot 7 ~m diameter), 

A, Lister bracht de soort onder bij Comat.r îcha typhoides, als var. heterospora, welke 
door Meylan als aparte soort werd beschreven. 

Sternonitops:is hyper-opte wordt aangegeven als een cosmopoliete soort. Ramme l oo 
vermeld vier Belgische co Ll ec t tes waarvan drie uit de Kempen. 

I,fev-r-ouw Nannenga- Bremekamp beschouwd Stemoni taps is hyper-opta ah; het type voor het 
door haar opgerichte geslach.t StelDon! taps is waarvan de verschillen met Stemoni tes 
mij niet erg uitgesproken lijken . 

.• Li s tsr A" (1894), A t1of1ogl'aph of til>? î1ycet.ozoa, 
- Martin 6,1,.1, and Alexopljulos C,J" (1969), The Myxl)mycet~s, 
- Nannenga-Bremekamp N,e" (1974), De Nederlandse Myxomyceten 
- Ramffielo,) J" (1978), Syst.~n\dt.ische Sî.u,jie V~\l d~ T;,icniale~ ;?f', 6\! St~i"0r.italt:s IM'yx:oi!!)"cet.;s) van 

8~1.'jië , 
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RussuIa emetica 
.J V~!1 Ype!' 

Eussula enJetica CBraakrussu li-2i) i~· een algemeen voorkomends fragiele soort~ 
gelY1akkelijk b3: berkt~rJIH?'n ddll. d8 prE~chtJ.ge rode h(;~d: wttte p laat.jes en een w'itte 
f..,ti?8l. Bij t~wijfp.l zal d8 sterke peperzjCh1_.:i_g8 sIflÖ_ak onrn Idde l ltjk uitslui.tsel geven. 

Men vindt de soort onder loof- en nabldbomen. Al naar gelang de standplaats kan het 
uitzicht enigzIns wijzigen: 

onoër berk811 v indl. ~men rüeêsta.l uitgebleekte exelllpla.ren die var. be tu Iarum wor-dan 
gen[J,~md; 
in hoog gras (JO • vochtige plaatsen v i nd t mell exem o Iar-en . met een extra lange 
steel, var. lODgi,pes genoelnd; 
de meest voorkomende vari~teit is var. silvestris; deze IS meestal wat kleiner en 
ÇtI'OF":i L liJ. drog'e bossen en oar ken: w· W .1.' 

als type geldt een zeldzame paddestoel die voorkomt in de hooggelegen moerassen. 

Ver<ler zijn er Vélr, !,J'{ .. iseascens. 
w ' die ik nog niet gezien heb, en een aantal 

kleilIere soorten die DP de sneeuwgrens groeien en die dus in de lage landen niet 
voorkomen. 

Er wordt m i j dLkw.lj I e de vr aaz Q'esteld w w of dit wel allemaal verschillende 
padd.éstoelen zijn. Pr akt Lscb alle auteurs onde.rscheidi:':lI de verschillende varièteHen. 
AlJeen over het type eli de var. lOHgipes bestaat on;;nigheid; sommigen beschouwen ze 
als vers,:;billend terwijl anderpr; menen dat het om één en dezelfde paddestoel gaat. 

De beste manier om 8:1' achter te komen leek m i] eens al de exsiccaten uit mijn 
herbarium te onderzoeken (26 exemplaren). Russuia emeu.ca. type werd mij door H. 
Marxmuller bezc~gdi de paddestoel werd bepaald door A. Einhellinger. 
Het grcrte nadeel van tt~ werken op exsiccaten is dat vele macroscopische kenmerken 
zoa Is de juiste kleur en geur verloren zijn. Nochtans vols taan, zoals verder zal 
blijken) de m Icr us(;opiscbe kenmer ken Dm de ver-sch tl Iende paddestoelen te bepalen. 

Ik ben daarbij als volgt te werk gegaan. Zonder eerst de literatuur te raadplegen 
werden systematisch volgende elementen getekend op een schaal van x 2.000: 
pileoc:ysUder, en hyfen van de hoed hutd , bas Id Iên en cjstiden van de plaatjes en de 
caulocys t tden van de steel. Daari.a wer den van jed21- exemplaar twee sporen getekend 
(x 4.000) en werden 40 sporen gemet.en. De sporematen werde.n mE! t een. PC-programma 
berekend op basis van standaardafwijkingen. 

De sporemaat en -ornamentatie gaf bij dit microscopisch onderzoek de meeste 
hOUV2-lS-t.. In 19é;7 sc::hr·eef E.J. Gil1..H2rt (1927) :166 dat voor de geslachten waarvan de 
sporen ongeveer dezelfde afmetingen hebben zoals onder andere Russuia, dit gegeven 
absoluut nutteloos is voor het onderscheiden van de soorten. Alleen de ornamentatie 
vindt hij belangrijk. 
Alles staat en valt met de preciesheid WaaI"lnee de SDoren 

" 
g-emeten en. 

effectief zegt een spreJdins 
we.Lnig daal' de o.fmetirJgen 

waarbinnen de sporen van een bepaald exenlplaar vanen 
bij Russuia zich steeds voor eeD groot gedeelte 
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Ü',.lE:l-ldppt=l1. Df:ifJ.tï:?1Itesen geeft i 'Zoals door' F. He i neruarm elI J. Ramme l oo (19S5):3ï9 
geadvis88rd, 138 geJiJ i ddelcl8 spore.rnaó t ""en. bel: . rouwbar e aéll!(;hll.dlng. 

te Wa.llersbeÜn ],eb J k aan veT:::;;chillelide -oersoJ:.en . .. gevraagd 
met eenzelfde üp~;t81.11r}8·! eén t.~kf?,r,OC:ij1air JGet een vergroting" op het t,€~keTlblad van 
2,000 waal, 20 sporen van 8to!fl sporee va n eenzelfde exemplaar te meten. De afwijking 
tussen huu gemiddelde sporeJuateYt en Tnijn eigen meting op 40 sporen, bedroeg niet 
Ju!?er dan 0 ~25 JU in .. Het gegeven J._~s derhalve bat.rouwbaar- op voorwaarde dat volwassen 
spcn"en van een spor~e worden gemeten en dat men precies teYierk gaat. Daar al de 
metingen bij dit onderzoek door dezelfde p'2rsocm, op dezelfde manier en met dezelfde 
gei._jkte opstelling gebeurden kunnen 'Zij als prec:i.es (of met 8énzAlfde fout) worden 
beschDU,yd er: kunnen de y,:.sultctten als uj t8ólt8/.;punt VOOf een diepgaand onde:czoek 
wurJel: gè1'..il u Lk L. A Ll eeu spür8fl Lu zij:i:icht met de apicule duidelijk zichtbaar werden 
gelllèteli. Er weId geen selectie gemaakt en alle sporen, zowel grote als kleine, die in 
het. gezichtsveJd kwamen 't.erden aangestipt. Voor de grootste en kleinste uitkomsten 
werd een controle meting uitgevoerd. Deze resulteerden telkens in een gelijkaardig 
resultaat met €éeD maximale afw ijking van 0,25 um , 

I)tó; '!2r8ch.:tllen van cl", ClOO}." de vers:;chillende auteurs opgegeven sporematen zijn zeer 
groot en illen heeft er dus niet veel aan tenzij een algemene aanduiding ten overstaan 
van de ook verschillende maten van andere soorten of var iëteiten. Ik zou hierbij 
;.ol j_ ll.en aarid r ingen op het vennelden van het aantal gemeten sporen, de wijze waarop 
zij '.;erden gemeten; en hoe de berekeningen gebeurden. 

De sporeversiering we rd eerst onder de microscoop beoordeeld en daarna werden van 
elke soort twee sporen getekend op een vergroting van 4.000 maal. 
Tijdens een vergadering van de Antwerpse l~ycologische Kring werd aan de aanwezi8'en, 
ingE-deeld in v:iAr groepen, gevraagd om de ornamentatie van de sporen op een 
vergroting van 4.000 maal op zicht te beoordelen en in te delen in drie groepen naar 
gelang de hoog te van de versiering. Opmerkelijk was dat de vier groepen éénzelfde 
indeHng maakeen. Ook d It kenmerk is dus, zelfs op zicht, gemakkeHjl<: te beoordelen. 

Tu,=,>sen de sporen van de verschiUende variëteiten is een duidelijke verwantschap 
va~3t te stellen, een versiering van stekeltjes verbonden door een fijn al dan niet 
volledig netwerk van fijne lijntjes. j·1en merkt onmiddellijk dat men met een spore 
van bet genre eme tica te doen beeft doch de subtiele verschillen in ornamentatie 
komen pas echter goed tot ulUng wanneer men de spore tekent op een voldoende grote 
vp.rgroUilg. Een tekentng zegt veel meer dan een moeilijk te definieren omschrijving. 
De b,~schr ljving van de spDn:m :i.S dan ook achterwege gelaten. 

Bij vergelijking van de sporernaten (tabel 1) en -ornarnentaties viel onmiddellijk een 
zekere regelmaat op, die bij opstelling in tabelvorm (tabel 2) overdui.delijk werd. 
Werden vergeleken in h.bel 2: de w;rhouding lengte op breedte, de maat die als klein 
(1) [kleiner dan 9 x 7 urnl , groot (3) [groter dan 10 x 8 }lml of middelmatig (2) 
[tussen beide in] werd beoordeeld in vergelijking tot het gemiddelde en de 
versiering van de spo:ren die als laog Cl.) [lager dan 0.75 ,urn], grof CG) [1,5 }Jlli of 
hOg8r] of ltLÎfld81Jl1é1 tig (~D [t1issen beide in J werd aangelilerkt in vergelijking tot het 
g8IlIiddelde. r..rann.eer dt:! gemiddelde maten van de versebi lland€: sporen op een x en y 
as word an uitgezet Jri8rkt men onmiddellijk de indeling in de drie groepen. 
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RussuIa erotd.:i(jà 
Te be I 1; gemiddelde bpOl'el1laten 

RussuJa eroe-U_(;;-) var. Iong tpes 

1 80.08.00.01 GDsl(~r BRD 
18 30.09.11 .10 Kopp BRD 
19 87.09.04-.07 Kopp BRD 
22 87 "" A. 1""\" (\_C Heide . .lV.4'!-·\J\) 

"n 87.10.24.07 Heide .:;,.) 

25 rv r-r .11.08.01 Kaulille Of 

26 87.11.08.02 Kaulille 

RussuIa emetica var. silvestris 

2 81.08.19.01 Groenendaal 
4 82.08.19.01 Lage Vuursche Nt 
5 82.08.22.01 Deurne 
8 83.09.25.01 lIfasbourg 
10 85.08.11.06 De KUnge 
13 85.09.08.06 Eeklo 
20 87.09.13.05 Hasselt 

RussuIa f>..lfietica var. betularum 

14 85.10.27.01 Lichtaart 
15 86.08.31.02 Ruiselede 
16 86.08.31.04 Ruiselede 
17 86.09.11.05 Kopp BRD 
21 87.09.27.18 Hofstade 

RussuIa mairei var. fageticola 

3 81.11.01.01 Kapellenbos 
Westmalle 
Gooreind 

7 82,11.14.01 
24 87.10.3:1..06 

RussuIa emetica aff. var. gregaria 

9 85.08.11.02 De KUnge 
11 85 ,Oé\.1_8 .06 Roersel 
12 85.08.25.17 Jakobskno1)l) BRD .. 
Russula emetica var. emetica 

6 82.10.05.01 Ascholding BRD 

9,6 x 
9,3 x 8,0 
8,9 x r-r rr ( I' 
9,5 x OjO 

9,3 x '1:'1 Jlm 

9,5 x 7,8 
9,3 x 7,8 
9,4 x 7,8 
9,1 x 7,6 
9,7 x rr rr 

1 !f 

10,0 x 8,6 Ji-ID 

9,9 x 8,4 
10,0 x 8,8 
10,2 x 8,6 
10,1 x 8,7 
10,0 x 8,4 

8,3 x 6,6 JlID 

8,4 x 6,8 

8,3 x 6,6 

8,4 x 6,9 I_HIl 

8,1 x 6,7 
0)6 x 7.0 

10,7 x 8,4 }lID 

Alle ;por~n van een spor~l, behalvI d~ var, Imetici (82,10,05,01), Enkele losse sporen die zich 
bovenaan de steel bevonden werden nagemeten en gaven gelijkaardige maten, 
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26 

Pueeul« emetica 

• 8 

20 

89.1..1.'3 

23 

'var. lniddèlmatig J.c:mglpe.s! 

10 

var. 

r;rToi:e 
IJ sporen met: eeD g"rove 

to idde l mat.i s: w 
.- ....•..... -."f.._-. c,..t LIEd;=- 

13 

met: 



17 

Russula 

3 

ANK 

15 
16 

var bet.ul erum, grote een lage- 

7 24 

6 

Sporen van Russula emetice l;ype, t;'nAe sporen .met m iddel me i.ige ornsmentiet.ie, 

11 12 

Sporen van Russula emei.i.c« aff. var. gregarià! kIeine sporen mei: een hoge versiering. 
Alle sporen getekend op 4.000;'f en a.fgebeeld op 2.000x. 
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1 :30,0:3/00,01 
2 81,08,25;!) i 
:3 81 I 11 j 08 I 01 
A 82, OS I ! 9 I 01 
5 82,08.22,01 

7 82 , 11 . 14, 0 1 

10 85,08; 11 .os 

12 85,08,25,17 
13 85,09,08,06 
14 85 I 1 i) I 27 I \) j 
1 S 8~, i 08 I :3 i ,02 
16 86 I 08 I :31 i 04 
i 7 86 I 09 I 11 105 
18 86,09, 11 , to 
19 87,09,04,07 
20 87,09, 1:3,0.5 

22 87,10,24,06 
23 87,10,24,07 
24 87,10,31,06 
2·S 87, i 1 ,1)8,0 i 
26 87, i 1 , OS , 02 

RussuIa f?.llle·tica 
Ta.be I 2: beoordeling van. de sporen 

! versie- ! 
! L/8 i maat 

6üslar D 
6i'oenendaaJ 

i ,2 
1.2 

Kapellenbo9 
Lage Vuuf'sche NL 
D~I_~11ne 
Hscholding D 
WtlstmalJ.ê 
Masboln'g 
De Klinge 
De Kl i I1ge 
KOBf'Sel 

i,2 
1 .~ 

j.J 

1 ., 
,;I. 

hkQbsknopp 0 
Eeklo 
Lithtaad. 

, " 
! j' 
1 i 2 
1,2 Rllü,elede 

RlJ i 5~ 1 ède , " 1,.1. 

Kopp D .. , ,- 
kopp D 
Kopp IJ 
Hasse 1 \. 
Hofstade 
HeId~ 
Heide 

1,2 

600reind 
Kaulille 
I<auli 118 

1,2 
1,2 

maa t, 
I = klein~r dan 9 x 7 pro 
3 = groter dan 10 x 8 pro 
2 = t.uss8nin 

vei'si~l"ing 
L ~ lager dan 0;75 ~m 
G = 1,5 pffi of hoger 
~1 :: tusseriin 

Gr s i ieken uie. 89.1.21 

1"ing beoordeling sporen ! soort 

2 6 .••• r. 1 on,~ i pas oL \..1 

2 " 21'1 s i lvestr î s 1'1 

L 1 L fageticola 
2 1'1 2M silvGstris 
., ti 2 i'! $ilv(;'st.ris t. ., M 3,'j erill~ ti ca .J 

L 1 L f ag~?tj co l a 
2 t~ 2M silvestris 

,.. 1 G gl'egar'ia IJ 
'1 t1 2M si lvestr'is •. 

6 1 G g I' e;~a r i a 
G ,,.. 

gr-e'Jal' i a I\J 
., M 2M s i l ves t ri s c " ., , 

3l betulal'uill .;. L. 

" l '" betLdal'um 'J .;i i.. 

" r 3l t;~tularum .;, ,_ 

3 M 3L betulai'UfIl 
2 G 2G lol1gipe~ 
" " "" 1 i)i!'d i pas L ,1 '::1:1 

2 Î'i 2ÎrÎ silvesLris 
" L 3l betulai'um .;; 

2 IJ 2" !')ilg i pes Il 

" G 23 longipes i. 

L 1 L fageticola ., G 26 longipes i. 
.., G 26 1 ,)ng i pes I. 

ll, ::; Russuia mail'ei var fagetiëola 
16 = RU~5ula emetica aff var, gregaria 
2M z RUiiula emetica var, illviiLris 
28 ;;; Rll%ljla. emetica var , lr.iii,~ipes 
3l = Russuia emetica var, betularUffi 
3M = Russuia i.etica type 

lilaJ!1Jeer .mel1 op een 8'I'afiek de geTi1idd.elde sporej'{jE.ten uitzet ziet lilen onmiddellijk 
dat dl? spore}} van de verschillende variëteiteil elk hun eigen plaats hebben en 
binnen eeI! cirkel vallen met een straal val; 0,5 ,um. 
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Deze indeling ü::; niet toevaUi6' De gemiddelde spoH:maten van de onder-zoch t s 
Daddestoelen van éénzelfde soort bevinden zich telkens in een cirkel met een straal . 
V'S.D 0,5 ,UTI! en me t middelpunt bet gerniddelde van de betl'effende sporen. Koppelt merl 

daaraan de or namerrt.a tfe van de sp[;n~ dan komt men t.o+ volgende vaststellingen. 

alle sporen hebben een verhouding lengte op breedte van 
exemplan211 met 1,3. Bovendien hebben deze paddestoelen relatief 

1,2 behalve drie 
kleine snoren met 

.l 

een ]jchte ornament.e t i e , wat hen eveneeJI6 van de sporen van de andere soorten 
afscheidt. Deze paddestoelen b l aken ge8l"l RussuJ.a. eme t tca te zijn maar- Russüla 
mairei var . fageticola (Valse br-aakr us.su Ia) , een paddestoel die macr-oecoo Is.ch . . 
niet of nauwelijks van een Russuia emetica te onderscheiden ls; 
de vai. s11t'jestris heeft 1niddelJllattg grote sporen. met een nLtddeJ.lllatige 
versiering; 
b l.j de var. Iong i pes z i jn de SpOl'8li middelmatig gloot doch me t een grove 
versierJ.ng; 
de sporen van de var. betularum z i jn ct", enige die bij ouderdom IIc, volgeris de 
code van H. Romagnesi, verkleuren, a l Ie 2ilidere Ib. Al1e8l'l a] op dit kenmerk kan 
In. en de betu].artJIU afscheidel~. DE: spo:r'en zijn relatiéf ,;;rroot 

u met een la~te w 

versiering; 
d.e sporen van het type b li jken evelleellS groot te zijn doch loet e,O'n middelmatige 
or namen ta tte: 
er b l even u1.teJndelijk dt'ie F~ciddest.o2J.en OV21- luet ~~ën kleilJ.E:: spor~ me t een grove 
-;_;ersierins: af f . var. gr-egaria. 

Op het eer-stë zicht werden. de \i2rschillende Fidd.d.estoelen destijds op het terrein 
juist. bepaald met uitzondering van de exemplaren Russuia ma i r-e i var. fageticola eri 
Rusaula emetica af'f . var. gregar-ia. ss Romagnesi. Df:2e zijn dan ook voor de Antwerpse 
1<i:ycolügische Kring bijzondere soorten die niet in de aantekenlijst opgenomen zijn. 
Wij komen ver-der op deze twee soorten terug. 

Totaal onver-wacht, (voor mij althans) bleek dat, op voorwaarde Jat ook de andere 
macroscopi.sche en microscopische kemnerk.en d8 indeling zouden bevestigen, de 
verschillende variëteHen nücroscopisch bepaald zouden kunnen worden op basis van 
al1è.en de gemiddeldp sporematen en de spore-·or-namentatie. 

In het. tweede deel van dU ar+tke l , dat gezien zijn omva.ng in volgend nummer van 
AMK }lededelingen zal verschijnen, zullen Hij kunnen nagaan en effectief vnststellen 
dat de andere mlcfDscopL:;che kenmerken met e l.kaar gecornbineerd en zelfs voor 
verschillende véJl'jëteîten d.~ vor-m en af.metingen van de pilêl1cystideTi a l Lean , de 
determinatie op basis van sporemateo en -ornamentaties zullen bevestigen. 
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