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Editoriaal 
F, Oielen 

Na een zachte winter zijn we weer met volgeladen batterijen en boordevol 
verwachtingen aan een nieuw mycologisch jaar begonnen. Onze excursieplanners hebben 
ons zoals altijd een degelijk programma voorgeschoteld waarvan we de eerste 
eXéursies reeds hebben afgewerkt. 
Mycologisch was het tot hiertoe zeker 
Limburgse kalkstreek was weer bijzonder 
groIldgebied_ naar de hospaden verwezen. 
maakte dit echter weer goed. 

niet slecht. Het verlengde weekend in de 
interessant ook al werden we op Nederlands 
Het terugvinden van Pachyella violaceanigra 

De droogte die optrad tijdens de eerste helft van mei deed ons bedenkelijk opzien 
naar de 13de nationale lentetentoonstelling dit jaar ingericht in d~ Rjjks 
universiteit te Gent ter gelegenhe.Ld van het 10-ja! ig bestaan van de Oost-Vlaamse 
'werkgroep voor lo1:ycologie. Maar hoe wonder tocb werd nog een zeer interessante 
tentoonstelling opgezet en werden er enkele zeer opvallende vondsten aangebracht. 
De Antwerpse Mycologische Kring wil bij deze gelegenheid de Oost-Vlaamse Werkgroep 
voor Mycologie, onder de dynamische leiding van Prof. Dr. P. Van der Veken, hartelijk 
geluk wensen. 
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De oranjerode hertezwam-in het "Sterrebos" te Stevoort 
E, Vandeven 

Tijdens een excursie van de Antwerpse Mycologische Kring in het "Sterreboslf te 
Stevoort op 1 oktober 1989 werd een oranje paddestoeltje gevonden. Het bleek een 
hertezwam te zijn. Er werd gedacht aan Pluteus aurantiorugosus. Het paddestoeltje 
werd mij enkele dagen later bezorgd door J. Schavey. 

Beschrijving van de gevonden'hertezwam 

De tum en vindplaa te: 1 oktober 1989 in het "Sterrebos" te Stevoort, groot Haase It . 
Op een stronk tegen een uitgedroogde vijver (houtsoort onbekend). Herbarium E. 
Vandeven 2314 

Macroscopische kenmerken (fig. 1): 

Hoed: diameter 17 mm, ongeveer klokvormig, maar asymmetr Isch. Hoogte van de klok: 
9 mmo Het hoedoppervlak met onduidelijke richels. De hoedrand is lichtjes gestreept. 
Het <:;entrum is oranje (Methuen 6AB) naar de rand toe bleker, geeloranje CMethuen 
tussen 4A8 en 5A8). Volgens J. Schavey was de kleur oorspronkelijk heviger. 
De plaatjes zijn 4 mm hoog en vrij. Lichtbruin (Methuen 5B4), de rand is iets 
lichter. Er zijn ongeveer evenveel tussenplaatjes als echte lamellen. Het dunne vlees 
is nagenoeg wit. 
De steel is gekromd en 19 mm lang en heeft een 
is vezelig licht vuilgeel. Het vlees heeft 

diameter van 1,5 mm. Het oppervlak 
ongeveer dezelfde kleur als het 

steeloppervlak. 
Geen s-eur waargenomen. 

Xlcro6copische kenmerken: 

De hoedhuid (fig. 2, x 800) bestaat uit breed knotsvormige en peer vorm tge cellen met 
een lichtgele inhoud. 
Di-> bee id iën Cfig. 3, x 1800) zijn viersparig. Tweesporige basidiën komen ook voor 
maar veel minder. Ze kunnen kleine ronde inclusies bevatten. 
De sporen Cfig. 4, x 1800) zijn overwegend elliptisch, enkele sporen nagenoeg rond. 
5,2-6,2-7,2 x 4,0-4,7-5,4 um , verhouding gemiddelde lengte/breedte: 1,3 (berekeningen 
op 35 sparen). De apiculus kan goed waargenomen worden. 
De pleurocystiden (fig. 5, x 800) z i jn obovo Id tot utriform en van sterk uiteell 
lopende grootte. 
De cbe i l ocy'e t ideu <fig. 6, x 800) zijn elllptisch, obovoid tot knotsvormig en van 
ui teen lopende grootte. De groo cs te cheilocystiden zijn kleiner dan de grootste 
pleurocystiden. 

Door de hoedhuid word+ het paddestoeltje ingedeeld in de sectie Ce l Iu l oder-ma , 
subsec:tie Euce l l ulodermini volgeT,s Velllnga Si Schreurs. De oranje hoed 1.:::':'i: naar 
Pluteus aurantiorugosus (Trog.)Sacc., Oranjerode hertezwam. 
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Pluteus aurantiorugosus CTroQ') Sae:e:. w 

fig. 2 hoedhuid 

25 )Am 

1 cm <c= 
doorsnede van 
vruchtlichaam 

fig. 1 

fig. 5 pleurocystiden 

0000 
10 }lm 

fig. 4 

5,2-6,2-7,2 x 4,0-4,7-5,4 pm 
sporen 

fig. 3 basidiën 

Figurer. 

25 pm 

1 == door enede "dil vr ucb t l icuaam, 2 .i: 1wedJluid, 3 = basidiëil, 4 = sporen 5,2-6,2-7,2 

fig. 6 cheilocystiden 

Stevl)od "Stel'rebos" 01,10,89, herbarium E, Vandeven, Haren Brussel, 2314, 
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Bemerkingen 

D;::;z", soort koru t niet voor in de eerste uitgave van de "Aan tekenl1jst". In de tweede 
uitgave werd Zt: opgenomen nadat een vondst van deze hertezwam doorgegeven werd 
door A. de Haan. In de Standaardlijst van Nederlandse macrofungi wordt de soàrt als 
zeer zeldzaam vermeld. 
Volsens Fearson, Orton en Moser is deze soort forser. Voor de hoed vermelden zij een 
d i ame ter van 2 tot 6 cm en vaar de steel een diameter van 4 tot 10 mmo 
DezE: hertezwam wordt afgebeeld in het werk van J. Lange onder de naam Pluteus 
coccineus. In de Elseviers paddestoelengids van M. Lange is de afbeelding 
overgenomen onder de naam Pluteus aurantiorugosus. 
Deze soor t werd door Massee in 1893 beschreven als een variëteit coccineus van 
Flliteus leoninus. De houdhuid van Plutus leoninus bestaat uit cilindrische tot 
spoeIvormige cellen en behaart dus tot de subsectie der Hispidodermini. 
Synoniem: Pluteus coccineus CMass.)J. Lange en Pluteus caloceps Atk. 

Bibi iogl'af i~ \ 
K~hner R. & Romagnesi H. (1974) Flore Analytiqu~ des Champignons supérieurs, Paris 
Lanl~1? J, (1',37) Flora agaricina dani c a 2, Kopenhagen 
Lang~ M. (1974) Elsevier~ paddestoelengids, Amsterdam-Brussel 
Kornerup A, ~ Wanscher J. (1978) Methuen Handbook 01 Colour, London 
MOllr M, (1978) Die Röhrlinge und Blitterpilze, Stuttgart 
ûr ton P, (1%0\ Nelj/ Check List of Briiish Agarics and Bo l e t i , Pad. 111 No t es 011 Genera and 
Species in !'he l.i s t , Trans, Brit, Mye, So c , Vol, 43 part 2, p, 343-:367 
Pearson A, (1%2) Neill Recol'ds aild obser vat i cns V, Ir ans , Br i t , i1yc. Soc, Vol. XXXV part 2, 
p, 10'3 
Vellinga E, & Schreurs .J, (19%) N,)iulae ad floram Neerlandicaoi VIII PllllelJs Fr, in W.EuNpe, 
Fer sooni a Vol. 12, p , :337-373 
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Psathyrella niveobadia (Romagn. )Kos. 
gevonden te Zolder (Limburg) 

L, Lenaerts 

1. Inleiding 

Tijdens een wandeling op 11 oktober 1988 vond ik in de Kasteeldreef van Vogelsanck 
(Zolder) dichtbij de Witte Barier CIFBL/D6.36.21) meerdere exemplaren van een 
franjehoed die opviel door zijn bruine hoed en door een witte ring van velumresten 
aan de hoedrand. Het bleek een zeldzame soort te zijn met een complexe microscopie. 

2. Beschrijving 

Xacroscopische beschrijving 

Groeiplaats: De paddestoel groeide in het gras langs de dreef die er afgeboord wordt 
door een rij (jonge) Beuken CFagus silvatica L.). De dreef ligt i.n een smal gemengd 
bos met Zomereik (Quercus robur L.), Amerikaanse eik CQuercus rubra L.), Lijsterbes 
CSorbus aucuparia L.) en Europese lork CLarix decidua Mill.). Bramen zijn aanwezig in 
de onmiddellijke omgeving. 

Groeiwijze: 1r1:eerdere exemplaren, afzonderlijk groeiend. 

Hoed: Con Is.cl, tot parabool, nogal vlezig, later uitspreidend to t bijna vlak. Diameter 
van de ingezamelde exemplaren 2,5-3,5 cm. Kan iets groter worden of iets kleiner 
b l i jven , De hoedrand is niet gestreept. De hoed is prachtig donker sepiabruin, 
hygrofaan, verblekend tot vaalbruin-crème bij het opdrogen, 

Hoedbu id, Ma.:xoscopisch glad. 

Velum: Vormt 
c6ntras tel-end 

een 
met 

zeer du i de l i jke , witte, 
het sepiabruin van de 

ringvormige zone aan 

hoed. De ringvormige 
de hoed r e nd , fel 
zone blijft lang 

aanw--z ig. 

L~m811en: Di,;ht opeen, smal, weinlg buikig. Bruin blijvend, met wi.tte rand. 

Steel: Sneeuwwit, glanzend, ~estreept, cylindrisch, hol, vrij r obuu= t , 40·-90 mm lang, 
4-7-(10) min diameter, licht wortelend, niet versmallend. lliiêtr de basis, soms licht 
~eb08en aan de steelbasis. 

;~OOTenIJjdSSa in exe iccee i: Zwartbruin, macroscopisch 8e~n rode tIrrt (m8Ar?) lHerkbaar. 

K:icroscoplsGhe beschrijving 

,Sporen: (7,0)-7,5-0,2-(9,0) x 4,5-5,5 plU, glad, elllps- tot e i vcr m i c u in vooraanzicht, 
soms zijdelings afgeplat. In zLjzicht is de spore e111ps- tot boonvormig. Duidelijke 
cen t r e l e kLpmporie met 1-1,5 ,urn d Iame ter-. Kl e i ue apk:IJle (zie figuur 1). In 
ammDidakc)p]')SsJ.n8 k l eur en ,lp sporen Jonker- tot wa r m hru Ln (uiet zeer donker) vaak 
l11eL f ode Lcd .. (!)ÜdPd.ÖI S8 b ij t i nt . Inhoud korrelig, 1-2 grDte ol Iedr uppe l s . 
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PsaLhyrella niveobadia {Romagn. »)(08. 

1 

2 

10 urn 

20 urn 

20urn 
Figuren 
1 = sF'oren (:;:3500)! 2 = bd.sld i~ÏJ (;.::1500) I .3 = hoedhuid (x1000) 
4 = pIeurocye i iden (x1500), 5 = cheilocystiden (x1500) 

90.3.54 



4 

5 

50 urn 

HERB. 
LL 88/329 
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Beei áiën. (6)-18-25 x 7-8,5-(9) JlID; knotsvormig, 4-sporig, kleurloos, dunwandig, 
sterigrnen 2-3 }lm la,g (zie figuur 2). 

Pl eurocys ti den: (34)-42-58- (70) x (12)-13,5-16,5- (17) )-lm, utriform, buikig met 
versmalde basis, in grote aantallen aanwezig. Complexe morfologie. In de meeste 
gevallen hebben z L] een lange bals, vaak bovenaan afgerond, subcapitaat. Regelmatig 
vindt men echter ook zeer du.idelijk capita te pleurocystiden. Het hoofd kan soms 
bijna de breedte hebben van de buik. In andere gevallen is het hoofd duidelijk 
afgeplat, obtuus. De hals van de pleurocystiden vertoont soms een duidelijke 
vernauwing die hem sma l ler maakt dan het hoofd. De hals van de pleurocystiden kan 
soms bijna zo breed worden als de buik. Een klein aantal van de pleurocystiden heeft 
een zeer gedrongen vorm zonder hals. De pleurocystiden hebben een verdikte wand (0,5 
tot zelden 0,7 um », De verdikking is vaak gelijkmatig aanwezig over de ganse 
oppervlakte. Vaak ook vermindert de waudverdikking naar de basis van de cel. Bij de 
pleurocystiden met versmalde hals is de wand soms het meest verdikt i n die hals en 
minder verdikt in het hoofd en in de buik. De wandverdikking in ammoniakoplossing 
heeft een cItroengele, bruine tot zelfs zwarte kleur'. Vooral met het 
immersieobjectief is de wand verdikking te zien als een zwartverkleuring (zie 
figuur 4). Bij een ze!?r groot aantal pleurocystiden ziet men in ammoniakoplossing 
geeloranje hye l Ieue ne~rslag van allerlei vorm op het hoofd. Vaak is de neerslag 
aanwezig in de vorm van een kapje. 

Cbel.Locy e i iden. (6)-20-30 (32) x (8)-11-14- (17) }lm, bijna allemaal peer- tot 
knotsvormig, soms bijna bolvormig, smal eindigend in de basis Csferopedunculate 
cellen), Minder frekwent vindt men ook pleurocystidioïde cheilocystiden met een 
korte stompe hals. Nog zeldzamer vindt men ruitvormige (rhombo·,de> pleurocystidoïde 
che l l ocye t i den. 
De che t l ocye t iden zijn dunwand i g . Hier en daar zijn wandverdikkingen te zien (zie 
figuur 5). 

Trema: Bruin in ctfllmoniakoplossing, reeds zeer duidelijk bij kleine vergr'ot,lng. 

Hoedliu id: Bestaat microscopisch uit 2-3-(4) cellagen, ovale, afgeronde, soms 
knotsvormige tot hoekige cellen met verdikte celwand, (6)-14-40 x (6)-12-25 }lm 
diameter, soms geordend, soms nogal ongeordend op elkaar ~",stA.peld, SToeiend op 
enke 1e lagen minder- di kwandige, kortEre en smallere cellen, soms echter groeiend op 
gradueel in grootte n.fnt'mende afgeronde cellen. Niet hymeniform (zie figuur 3). 

Yelum: Langwerpige hyfen. 

Bee tucleer d mèl te.daal: 'li t te Bar Ier Zolder <IFBL/D6 .36 .21), 3 specimen 11l herbarium 
LL 8':'/329. 

3. Determinatie 

Door het syst.ematisch vul..ren u van de sleutel van Kits van Waveren kan de 
paddestoel vrij gemakkelijk gedetermineerd worden. Volgende vragen dienen beantwoord 
te wCirdell. 
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M~ ct.~ d~ :t. :i_ :n_g~.:n_ 
--------------.-------------- 

1. Sporen langer of minder lang dan 10 f11I1? Ze zijn minder lan8·' 
2. Ve Ium samengesteld uit ronde cellen Csferacyten) of uit hy"fen? Het zijn hyfen. 
3. Hoedoppervlak fibrieus-squamuleus of glacI? Het is glad. 
4. 'wanden van de pleurocytlden minstens 0,5 JlID dik en plaatselijk tot 2-3,6 Jlm dik 

of anders? Het is anders; er zijn wel wand verdikkingen, echter nooit meer dan 
0,7 ,um dik. 

5. Lengte van de rijpe sporen s lech ts zelden meer dan 7,5 um of meestal meer dan 
7,5 f1111? Het is meestal meer dan 7,5 um . 

6. Pleurocyst.iden utriform (bl.aeevorm ig met brede hals) of langeniform (flesvormig, 
bovenaan vrij spits eindigend)? Het is utriform. 

7. Pleurocystioide cheilocystiden (op pleurocystiden gelijkende cheilocystiden) 
talrijk of schaars? Het is schaars. 

Deze 7 determina tiekenmerken brengen ons in de Subsectie Spadiceogrisea. Daar start 
de volgende sleutel. Volgende nieuwe vragen dienen beantwoord te worden: 

1. Vruch t l i.chamen groeiend op st.-.ngels van Jisdodde, r 1.,'!t, distel of anders 
groeiend? Het is anders. 

2. Vruchtlichamen soms vergroeid of nooit vergroeid? Het is nooit vergroeid. 
3. Sporen met duidelijke s ieupoiie of niet. Er is een duidelijke k Iempor te aanwezig. 
4. Pleurocystioïde cbe i Iocye+iden aanwezig en velum u l.ei: heel sterk ontwikkeld of 

pleurocystioide cheilocystiden afwezIg (of bijna afwezig) en velum sterk 
ontwikkeld? 
Deze vraag moet met de nodige omzieh tJ.gheid beantwoord worden. Immers) een 
vluchtig onderzoek van de chelJocys tiden zou hier gemakke} ijk leiden tot een 
negatief antwoord op de vraag naar de aan- of afwezigheid van op pleurocystiden 
gelijkende cheilocystiden. Wanneer voldoende dwarscoupes van een p Iaa t je bekeken 
worden zien we dat ze wel aanwezig zijn. Ook het beoordelen van het velum 
vraagt enige oefening en het ver-soh Ll tue,:3ên velum "s tr ongIy developed" en "very 
strongly developed" is niet altijd duidelijk wanneer er bij het plukken geen 
aandacht wordt aan gegeven of wanneer er onvoldoende (verse) vruchtlichamen 
voorhanden zijn. In ons geval "as er een duidelIjke, blijvende ringvormige 
velumzone aanwezig. Zeer overvloedig kon men ze echter niet noemen, Op vraag 4 
moet er dus voor de eerste mOEjelijkheid Ejekozen worden; pleurocystidoide 
cheilocysti.den aanwez l g en ve l um niet "strongly developed". 
Een keuze voor de tweede mOi5elijkheid zou tot Ps.at.hyr e l la Gas,:::a geleid hebben. 
Di. t is echter een paddestoel met een veel "vliezige}-" velum en heel andere 
pleurocystiden (2). 

5. Sporen duidelijk bleek of u Le t? Ze zijn niet duidelijk bleek. 
6. Ye lum duidelijk, goed ontwikkeld of rudimentair en vluchtig 

verdwijnend)? Het is goed ontwikkeld. 
(dus snel 

7. Spor'en zeer donker en vruchtl Ichaam in beukenbos groeiend of spar"en niet zeer 
donker en vruclit.l icluuuen i a grds ,jP kleiige bodem 3roei~fJd, niet ex .. clusieI in 
beukenbos? De sporen lijken onder de microscoop niet zeer donker. De paddestoel 
groeide in het gras in een 2,8ül8ngd [,,:,S, Ik koos dus voor de tweede 
move lltkb e ld . Zo komen we terecht bii Psathvrella n iveobad Ia . De andere keuze u '" '"' J 

had geleid tot Psathyrella pl,egophylla. Noch IIlê1Cro:",(;opls<-tl noch microscopi.sch 
komt onze vond.s t echter- hiermee OV8ceen. Met Psathyrella niveobadia integendeel 
komen onze gegevens wel goed overeen. 
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4. Besprekin.g 

Determineren van Psathyrella's is geen onmogelijke zaak meer me t het handboek van 
Kits van Waveren. Wel moeten een aantal gegevens reeds genoteerd wurden bij het 
inzamelen van de vruchtlichamen. Het zijn: de kleur van de hoed (en de steel), de 
standplaats <plant, boom, ... ), de groeiwijze (vruchtli.charnen vergroeid of niet, 
aantal vruchtlichamen). Er moet. worden nagegó.an of de vr uclrt l tchamen wortelend zijn 
of niet (bij de deterlllinatie van deze soort speelde dit t08vallig geen grote rol). Ze 
moeten dus ui. tgeSTaven worden. Er moeten jonge en volwassen vruchtlichamen 
ingezameld worden om het velum goed te kunnen beoordelen. Het velum moet zo snel 
mogelijk microscopisch nagekeken wordeu. 

Eens uitgesleuteld moeten de macroscopie en de microscopie van de soort vergeleken 
worden met eigen bevindingen. Een zeker e var l ab i Li Le i t van de gegevens kan 
verwarrj.ng zaaien. Belangrijk is het daarom een idee te hebben van "gemiddelden" 
(grootte van de sporen, grootte van de cystidell, vorm van ,le c.:ystiden, enz.> 

Onze eigen bevindingen komen zeer goed over een met de kenmerken van de soor't. Toch 
moeten enkele afwijkende waarnemingen worden genoteerd: 

*. Opvallend 1s de overvloedige aanwezigheid van hyaliene neerslag van allerlei 
grootte en vorm op het hoofd van de pleurocystiden, geel oranje verkleurend in 
ammoniakoplossing (niet groenblauw verkleurend). Over deze hya l Iene neerslag 
vind ik geen gegevens in de literatuur (3)(4) . 

• * De afmetingen van de hoedhuidcellen zijn totaal afwijkend: in ons staal (6)-14-' 
40 x (6)-12-25 Mm diameter~ volgens Kits van Waveren 45-100 x 20-50 ~m (maten 
van H. Romagnesi). Wanneer we echter Romagüo::::si's ei6en afbeel(lin:~;eli tlhmeten (4) 
stellen we vast Jat de cellen slechts een maximale diameter van 40 ~m bebben. 

H: De kleur van de spocee was zwartbruin, zonder duidelijke rode schijn. Kits van 
Waveren vermeldt een sepiabruine kleur met rode schijn. Spij Ug 88niJeg heb ik de 
kleur van de sporee pas recent selloteerd en niet in november 1988. 
Microscopisch (in arnmon i akop l os s i ng ) lijken de sporerl warmer bruin. Ook is er 
duidelijk een rode bijt int te zien. 

** Als maand van voorkomen wordt mei-juli aangeduld, onze vondst was van 
november. 

Ondanks deze afwijkerl<le ge8evens dient zeker besloten te worden tot Psathyrella 
niveobadia, 
Psathyrella niveobadia is nauw verwant met Psathyrella spadiceogrisea. de meest 
voorkomende soort uit deze groep. Hij verschilt ervan door zijn robuuster voorkomen, 
door een veel beter ontwikkeld wit velum dat als een ringvormige zone aan de niet 
gestreepte hoedrand fel contrasteert met de brllin8 hoed en door utriforme 
pleurocyst ld<?n ffi<:::t een (meestal) lange hals ell met wand verdikkingen . 

5. Zeldzaamheid 

In Frankrijk is deze paddestoel enkele malen gevonden, in Groot-Britta.nië nog niet 
(3), in Nederland alleen in de Flevopolders (1). Het gàà t Jus om een "ze",r zeldzame" 
vondst. De toekomst zal uitwijzen of dit inderdaad zo is. 
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Ik dank André de Haan voor het controleren van de determinatie en voor de 
suggesties bij de tekst. 
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d i hl" ), 8Si1F 91, p, 173-176, 

Mycovaria 

Over Dermocybe 

In een recent nummer van The Mycologist, 3, 1939, blz. 196, geeft P.D. Orton een 
herziene checklist van de Britse soorten van het geslacht Cortinarius, subgenus 
Der raocybe. Aangezien er blijkbaar wat namen heraangepast zijn en er enkele soorten 
tot synonimie herleid werden, lijkt het mij nuttig hier enkele praktische gegevens 
uit over te nemen. Aldus kunnen de eigen aantekenlijsten worden bijgewerkt en/of kan 
men, zoals ik zelf deed, de sleutel in MO::3er 1978 (blz. 343-346) wat aangepast 
, .• orden. 

Dermocybe ant.hr ac Lna en D. c Lnnabar i na ver dw i jnen uit het subgenus en behoren nu 
tot de Telamonia's als Cortinarius an thrac.luus (= C. ouroureobadius Karsten non 

" " Lange) en C. cinnabarinus, de laatste te plaatsen in de buurt van C. bulliardii en C. 
pseudocolus. 
Dermocybe carpineti Mos. noemt nu officieel D. olivaceofusca K~hner en D. palustris 
var. sphagneti noemt voortaan D. sphagneti, een naan waar ook D. sphagnogena }{oser 
in verdw t jnt . 
Der mocybe ctuceifoli.a (Peck)Moser zou identisch zijn aan D. palustris. 
Dermocy be saligna Mos. et Keller wordt synoniem gesteld met D. cinnamomeolutea 
COrton>i!foser, zoals D. croceifolia 1,1oser synoniem blijkt te zijn van D. malicoria Fr. 
Op dezelfde wijz~ verdwi.jnen ook D. c i anamomeobad i a en D. cinnamomeufulva om beide 
D. aroeea te worden. 

K. Van de Put 
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Voorkomen, verspreiding en ecologie van Scleroderma cepa 
in Vlaanderen 

K, Van de Put 

Summary 

Note on the OCCU1'@!1Ce and tne ~cology of Scleroderhli cepa in Flanderi, 35 Stations iIIere ob'iarved 
since 1983, Th~ vel'y dense concentration in the Zoerselbos-are., centre of I,he Antwerp Campina 
district, wHh 21 stations on a sur f ace of scai'cely 380 hectares, is vei'y rê!markable, All 3S 
s t at ions are localed under ,)f near dec l duous trees, most Quercus sp, and have di s t i nc t anthropic 
characters. 

1. Inleiding en aanleiding 

Sc Ier-oderma cepa wordt over het algemeen als zeer zeldzaam beschouwd, niet alleen in 
België maar ook in de ons omringende landen. De laatste jaren werdE.on wij echter 
tijdens onze excursies regelmatig met deze gasteromyceet geconfronteerd en konden 
wij sedert 1984 jaarlijks verschillende nieuwe vindplaatsen noteren, Een echt 
hoogtepunt mochten wij beleven op 9 september 1989 toen wij samen lilét de familie de 
Haan 8[1 Ivo An tonissen, tijdens een zoektocht in Zoer-se l , in het gebied Oosterberg , 
ouder aan de rand van een uitgedroogde gracht wel zeventig exemplaren konden tellen 
die l Ljnvor m l.g over een afstand van ongeveer een vijfentwin tig tal met."!r groeiden, 

Gezien al deze interessante confrontaties met een zogezegde zeldzame zwam leek he,t 
ons nuttig al onze gegevens te bundelen en aan te vullen met deze uit de andere 
Vlaamse prov incies om tot een duidelijker beeld te komen over de ware verspreiding 
in het Vlaamse gebied en om een beter inzicht te krijgen in zijn ecologie. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de soort verwijzen wij naar een voorgaand 
artikel (1985), Wij zullen ons hier beperken tot de meest essentiële kenmerken: een 
bijna gladde scleroderma, crème-kleurig, lichtbruin tot helgeel, met in jonge 
t.oes tand een zeer dik peridium dat bij kwetsen of doorsnijden wijnbruin verkleurd; 
de sporen hebben brede stekels tot 2,5 }Jm hoog; de typis,::he Sc Ier ode rm.. geur 
ontbr~ekt praktisch volledig. 

2. Voorkomen verspreiding 

A. Gegevens uit de ons orarLngende landen 

van Leiden) en bij Arnolds (1983) vinden wij "ZZZ in Holland". 
In een vrij recente publikatie vermeldt Runge (1987) slechts zeven \lekende u 

vindplaatsen voor de ganse Bondsrepubliek Duitsland. 
Uit Fr-a rik r ijk beschikken wij over gegevens van vijf mediterrane vonds ten van 
Demoulin 09:33) uit het Massif des 1>1aure:3, tussen Toulon en Fréjus, en van een 
t.ienta.l ,:;ollectl.,:,s van Mornand (1988) uit het département Maine-et.-Loire, 
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FÜfuur 1 u 

Yerepre id i ng van Scleroderma cepa in Vlaanderen, 
X c: vondsten vóór 1980, • = vondsten na 1980 

B. Gegevens uit België uit de vorige eeuwen van rond de eeuwwisseling. 

V'JO! de vroegste segevens gaan wij te rade bij Ch. Van Bambeke (1906) die met zijn 
publikatie "Aperçu lüstorique sur les espèc:es du genre Sc:leroderma de la flore BeIge, 
et considéra tions sur la déterruination de ces espèc:es" wetenschappelijk nog steeds 
zeer actueel Is ",n als leidraad diende voor andere grote gasteromyc:etologen als 
Pe tr I 09(9) en Coker' & eaugl, (1928). 

Zl.l vinden wij de eerste keer onze zwam bij Kickx (1846) in zijn "Recherches pour 
servir à la Fl or e cryptogamiquè des Flandres". Verder wordt hij nos tet-ug gevonden 
in de Belgis~';he Flora's van C. Mathieu (1853) en van E. Lambotte (880), Terecht 
wijst Van Banibeke op de mogelijke vergissingen bij deze bepalingen, die toentertijd 
uitsluitend macroscopisch gedaan werden. 
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Bij Demoulin (1968) vinden wij nog vondsten uit Evergero in september 1897 door 
Lefèvre (in Van Bambeke) en twee vondsten van Van Bambeke zelf in september en 
oktober 1905 in Gent. 

C. Verdere gegevens uit België vóór 1980 

Hiervoor beschikken wij enkel over de gegevens van Demoulin die in 1968 enkel 
onvolgroeide vondsten kon vermelden uit Schoten door L. Imler (augustus 1960), uit 
de omgeving van Charleroi door Culot (september 1939) en uit Seraing door Darimont 
(september 1942). In 1975 zal hij in de aanvullingen op zijn publicatie uit 1969 nog 
vermelden dat "Scleroderroa cepa a été trouvé dans la va l lé8 de la Meuse <District 
Müsan)" maar zond8r dit nader te preciseren. 

D. Gegevens ult Vlaanderen na 1980 (zie kaart figuur 1) 

Nadat wij in 1985 reeds 6 vindplaatsen konden mededelen, groeide dit aantal nog elk 
jaar aal! wat het totale cijfer heden op 35 brengt. Door hun groot aantal, vooral in 
het Züers,:,lbos, en het feit dat vooral dáár sommige vindplaatsen nogal dicht bij 
e l kaar s Londen, hebben wij zuiver arb i trair een afstand van 20 JU genomen als 
minimale maatstaf om twee vindplaatsen te scheiden. Slechts tweemaal zijn wij van 
dit principe afgeweken toen beide vindplaatben gescheiden waren door een asfaltbaan 
(Zoe1'sel en Ruras t i , waarbij voor deze laatste tevens verschillende eikesoorten als 
gastheer fungeerden. 

In de provincie Antwerpen bereikten wij bij het afsluiten vat) het mycologisch jaar 
1989 een totaal van 27 vindplaatsen. Hiervan lokaliseerden er zicb 21 in het 
Zoerselbos, wat voor een oppervlakte van 380 hal op een zeer dichte populatie wijst 
(zie kaar-t figuur 2). Het zeer intensief inzamelen op dit terrein met verscheidene 
medewt::rkel's zal echter aan dit fenomeen niet vreemd 'Zijn (zie Sterbpeckia 1990 
nr. 15), De overige vindplaatsen in de provincie vonden wij in Gooreind (1984), 
Oelegem (1984), Deurne <1988 en 1989) en Sint-Katelijne-Waver (987), met telkens 
één vLnJplaats, en in Rumst (1984) met twee vindplaatsen. 
In de provincie Brabant telden wij 4 vindplaatsen, twee in Hofstade 0986 en 1989) 
en twee in Ke nrpe nhou t 0988 e[1 1989). J. J.hmnens kon ons geen andere vondsten 
IDslden uit deze provincie. 
U lt de provincie Oost-Vlaanderen signaleerde H. MervieJde ons één vondst van J. 
Schouteden te Nazareth (1983), dus de omgeving van Gent waar zIch de oudere 
vondst':=l1 tj 1.1: (18 UjJ. van Van Bambeke situeerden. 
Voor de prov iuc Ie Limburg waren e1- 3 gecontroleerde vondsten bekend; L. Lenaerts 
ver z.ime Ide hem Ln Hasselt (1986) en Lummen (1987) en E.P. Landewa Id .Janssen in 
Heusden-Zolder (1987, flde L. Lenaerts). 
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Figuur 2 
Vindplaatsen van ScIer oderma cepa in het Zoerselbos met aanduiding van de eco l og ie; 
d = onder Zomereik (Q. robur», Cl = onder Amerikaanse eik (Q, rubr s ) , 0 = onder Linde 
(J, cordata) 
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3. Ecologie 

A. Gegevens uit de literatuur 

De Nederlandse vindplaats in Oegstgeest (Maas Geesteranus 1971) bevond zich op de 
zandige humuer Ljke bodem van een loofbos in een buitengoed. Monrand (1988), :met 
vondsten uit het Franse Maine-et-LoJ.re departement, spreekt van ~azons aan de rand 
van naaldbossen, en van ruigte gebieden. Dit laatste slaat ook op de geg8vens van 
Demoulln (1983) over vindplaatsen in het Middelandsezee gebied CMassif des Maures> 
waar hij groeide op open plaatsen tussen grassen, Cistus, Lavendula en Cladonia, en 
in een Gpen luchtie; Kur ke fkboe (Quercus suber) . 

D~ vindplaatsen uit de Bondsrepubliek bevinden zich bijna alle op voedselarme 
gronden, en op zure bodems in bergnaaldbossen; slechts éénmaal wordt loofbos met 
humeuze ("bessere") bodem vermeld, Het voorkomen onder verscheidene loof-- en 
naa Idhout.eoor ten laat volgens A, Runge (1987) geen bepaalde hout-·voorkeur 
ouder kennen in Duitsland, Na VéL gelijking met buitenlandse standp laateen stelt zij 
da+ S<..::leroderma cepa ook (lP anthropogene vindplaatsen als boomgaarden, weg- en 
s t.raat.ber-men , en hooi- en weilanden kan voorkomen. 

B. Gegevens uH de Vlaamse vondsten (zie tabel figuur 3) 

Uit de gegevens van de 35 vindplaatsen in Vlaanderen blijkt dat hier wél sprake is 
van een duidelijke hout-voorkeur, Ze lokaliseren zich alle onder loofhout, of 
uitzonderlijk, in een gemengd bos, 31 (= 38,5 %) van deze plaatsen bevinden zich 
onder Eik (Quercus), daarvan 23 onder Zomereik (Quercus r obur i , 7 onder Amerikaanse 
eik (Quercus rubra) en 1 onder Moeraseik (Quercus palustris), Ook de oudere vondsten 
van Van Bambeke 
CFagus sylvatica) 
een gemengd bos 
ZuIder) , 

bevonden zich onder Eik. Slechts 1 vondst gebeurde onder Beuk 
en 1 onder Linde (T11ia cordata), Tweemaal kunnen wij spreken van 
(Kam penhout ) ui een gemengde vegetatie (collegetuin in Heusden- 

Het anthropogene karakter der vindplaatsen is in Vlaanderen zeer duldel tjk te 
stellen: wegbermen in Lan-sn , d:ceven of bos wegen , greppels en grachtranden, parken, 
tuinen, gazons en maIeve Iden. Opvallend waren ook enkele vondsten uit de 
J10n1 kkendreef (Zoersel) op pas bewerkte grond na nutsvoorzieningen 
(rioleringswerken?) . Nooi t hebben wij hem gevonden midden iII het bos; mogelijk is 
een dikke rijke humuslaag minder geschikt voor zijn ontwikkeling, 

Viermaé11 vonden wij onze soort in gezelschap van andere Scleroderma's, d r i emaa l in 
ele buurt van Scleroderma c i t r i num en éénmaal samen met Scleroderma a reo l a tum . 

Het hoogtepunt van de fructifica.tieperiode valt duidelijk 
u i Lzonderlijk in juli werd gesignaleerd en er ook nog 
gevonden worden tot in novembel, 

in september, hoewel hij 
verse exemp Iaren kunnen 
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Vindplaats Aantal Datum Ecologie Biotoop 

i Provincie Antwerpen 

Zoel'sel 21 198.4-1383 IS x Q, r obur kodgrazige wegbermen langs dreven en 

I '3easf a I teerde lanen, boswe'3en, in 'Jrep- 
pels en uitgedroogde grachten, 

5 x Q, rubra kortgrazige wegbermen langs dreven en op I 
1 pas bewerkte grond, I 

Ti 1 , cord, greppel tussen lindedreef en weiland, I 
1 

Gooreind 1 11; 11/84 Ilo robur kortgrazige wegberm naast asfaltbaan, 
1 De 1 e'3ern 1 9/8.4 Q, rubra midden op parkweg, I 

Vrieselhof 

Deurne 1 13/9/88 Fii'3uS sy 1 v, onbeqr oe i de grond in beukedl'eef, 
Ri v i er enhof 20/8/89 

Rumst 2 1984 Q, palustris kort.grazige wegberm naast asfaltbaan 
Q, robur 

St,Katelijne- 1 1987 Q, robur kortgrazige we'3berm naast nlacadam baan 
Waver 

J 
Provincie Brabant 

Hofstade 2 n/"3/86 Q, l'ObUI' gazon met enkele zomereiken 
Prov, domein 24/9/89 Q, robur 

KampenholJ t 2 :3/9/89 silva mixt, kor t'Jraz i,~e wegberm in gemengd bos met 
Steentjesbos Quercus, Populus en schaarse Pinus, 

16/10/88 Q, robur '31'eppe I tussen veldweg en maisveld naast 
:3/9/8'3 e ik ebos . 

I Provincie Oost-Vlaanderen 

I 
Nazareth 1 17/9/83 Q, robur maisveld naast eikebos, 

(SchQuteden) 
i 

I P I',), i II( i e 1_ i mbul'g 

Hasselt 1 1/9/86 I~ , robur parklandschap 
(Lenaerts) 

Lummen 1 117 /:37 Q, r ubr a tuin 
(Lenaerts) 

Heusden-Zolder 1 10/87 ~ c o lli~'3e t IJ i n 
(Janssen) 

-- 

Figuur 3 
Yooretiel Li ng in t ebel voim Vdj) de 35 recente vindplaatsen van Scleroderma cepa in 
Yl.s anderen met: gesevens OW?!· ecologie> en biotoop, 
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4. Besluit 

In vergelijking met de ons omliggende buurlanden blijkt Scleroderma cepa in 
Vlaanderen, met zijn 35 gecontrole~rde vindplaatsen, niet zo zeldzaam te zijn. Rondom 
en vooral in de Kempen lijkt hij een ideaal biotoop te hebben gevonden. De vrij 
dichte concentratie der vindplaatsen in het Zoerselbos is meer dan merkwaardig. Of 
dit fenomeen eerder toevallig, of te wijten is aan de zeer intensieve mycologische 
benadering van dit gebied, zal slechts blijken na grondige controle van identieke 
biotopen elders in de Kempen. 

Scleroderma cepa blijkt bij ons 
in de buurt van eiken. Zijn 
uitgesproken. 

een duidelijke voorkeur te hebben voor standplaatsen 
voorliefde voor anthropogene t.erreinen is sterk 

1t1:et dank aan de heren H. De 1t1:eulder, A,Jacobs, L, Lenaerts, H. Mervielde en 
J. Mormens voor het doorspelen van hun geg8vens en de hulp bij het bepalen 
der coördinaten. 
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8elges, Tome 47, p, 398-403, 
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NIeuwtjes uit de recente tijdschriften 

Cryptagamie, Tante 10, 1989 

Ortega en Buenda (blz. 9) maken een kritische studie ov~r het Bovista aestivalis 
complex en besohr i jven een nieuwe var Ie te i.t var. perverrucispora var. nova (met 
microfoto's) en stellen voor Bovista pusilla (Batsch)Pers. ss Kreisel de nieuwe naam 
Bovista dermoxë n tha Vitt. voor. 
Moreau (blz. 33) bespreekt de alcaloiden van Asperg l l Ius fumigatus en Penicillium 
roquefortii, en GCH?tsch ~t al. de me babo l Ie ten van TI' Icho+hec ium roseum (blz. 141). 
]'fanjon et al. stellen bun ni.euwe Odonticium rnordragl)erls~ sp. nov. voor (met 
microfoto's en tekeni ll;3en) en van Blanco, Hjortstam et al. (blz. 18) is er een 
cataloog van een 22-tal aphyllophorales uit he t Par-c Natural lifo[Jfr.5.gue (met enkele 
microfoto's). Or tega eI! Estev<,,:-Ravetos leveren 8en b.ljd_rage tot de studie van bet 
genus Inocybe in AndallJzi.ëj 2.3 soorten worden besproken Cblz. 331 met enkele 
microfoto's) . 

RevisLa dl Xicologia 1989 

~f.(J8lioZZl et al. (bh. IJ en 99) sl.ellen een reeks in serre groeiendë Lepiota's voor: 
Leucocoprinus iIl~Jioflavus, Lepiota denudatl.ls, L. he Lnneme n i i , L. Janzonii, L. cygneus, 
L. lilacinogranulosus, L. blrnbaumii, L. breblssonii, Leucoagacicus pulverulentus var. 
m In Lmus , Cys1;olepiota luteicistidiata, Lep iot.a xan thophy l l a, ~1:elanophyllulD 
haematosporultl E:f1 L8p10ta cf I . 'bettinàê (alle 1iI~1; foto's en microi;ekeningen en een 
s.Ieu te l r , Curelli (blz. 30) geeft ultlee, en een mooie foto van Xerocomus xanthus, een 
sele va r i.e te i t van slJbtümentosus. Denn i s Iomyces Ianzon i I is een nieuwe soort van 
Robich ,blz. 79 met foto's en m i., l',.:Jtekeningen). Het ge::;lèK:ht Denn.i3iomyces ver-sch i l t 
van Hydr opus door ,le .. lfwezighetd vbl] vh\.~uolair pigment in de pileus-hyfen. 
Van Sel'afinl zijn er prachtige foto's en microtekeningen van Mycena adonis, 
PSê:!thyrella atomata, Fsilocybe ar,robrunnea, Inocy be fastigiata var. arenicola en 
Coprlnus SÜ:h;oreus (b Iz , 112). Lac tar Ius subserlcatus (blz. 125) is een op L. 
fulv.lssimus ~elijkeIlde melkzwam met melk die geel wordt na 10 minuten. Er is een 
sleutel tot de ~roep van Co l l y b ia dryophila (blz. 129) en van Rohkh een bi.jdrage 
tot de cortioo l e i,1ycena's ,012. lG:2 me t mooie foto'::; en microtekellingen): ~L a Iba , M. 
cyanorhiza, H. ",dscen,lerls, 1<1. quer,::us-ilicis, M. slJpina, ~r. meliigena. 
Prachtige m i.cr of ot.oe van Pod e r e1; al. (blz. 197) over 8CtOlllyccwhiz.'t·s. Bizio en Lozi 
bespreken SY~jZ0Spütd tumefaciens en Femsjonia pezizaefürmis (blz. 118 met foto's en 
microtekeninsen). Er is 8-=11 mooie re8ks van Canttarelleil (blz. 212) met foto's en 
beschr Ljvl ng. Î.öni;h6re11us c i b.s r i u-s , C. ctbar-tus var. a l.'ocl)'iJf",scens, C. subcibarius, C. 
friesii, C. me:.)f]c,:..:ero:::" C. lutes,.efl'=>, r:. tubaefor m i s , C. ,::int'::t'8us, C .. .:::ornucopioides, 
PS8U(] ,x;Ö.n t.har ,.;,1 lus s lnlK'SiJ5 en GOll1l')LLlS clavatus. 
E. Schild b,.;,:::,,;hrijU een (blz. 227 met foto en 
m Icr o teken i ng i , ',,'at g,.:;lijkend op R. Iut.ea , eveneens zonder g+-=slJ.::n, maar met kleinere 
sporen. Enke l e jnteres::;;0nte Gy mnop l Iue soorten worclen be-sproken door Robich (blz. 
251 met foto\; efl ntj_crüt.:::ko:::J1l!l:::I:",nÎ: G. spe(:tabi.lis, G. 3pectabilis var. junonius, G. 
suberis, G. so.pineus, G. penetrans en G. hybr i.dus . Verder not; een ar t Ike l over een 
intoxicatie door Lepiota venenata (blz. 264) en ovsr de verschillen tussen L. 
rhacodes var . \lenènata (blz. 266 en 272 met foto's en 
microtekeningen). 
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Rungë (blz. 17) onderzocht gedurende 11 jaar de bossen in Noord-oost Sauer l.and , 669 
fungi werden verzameld en hun ecologie wordt besproken. Enkele nieuwe of 
interessante Entoloma's uit Oostenrijk worden behandeld door Noordeloos en 
Hausknecht (blz. 31), E. cuboideum, E. albotomentosum, E. cryptocystidiatum, E. 
plebeioides, E. lanuginosipes, E. ventricosum, E. sericeoides, E. pseudocaelestinum 
(met foto's en tekeningen). 
Enderl e 8n Krieglsteiner (blz. 43) bespreken het geslacht Lepiota in de 
Bondsrepubliek, 50 soorten worden alfabetisch besproken, met microtekeningen en 
verspreidlngskaarten, en met foto's van L. ca Ic i co Ia , L. asperuL:t, L. ignicolor, 1. 
ech Lnacea , L. fuscovinacea, L. ochrë.l.(;eofulva, 1. pseudoasperula, 1. setulosa en L. 
subincarnata. 
Hauakneoh t en Rücker brengen twee interessantE:; vondsten uit Salzburg, Psathyrella 
copr ophy l l a en Bolbitius vaIiecolor (b12. 105 met tekeningen). T. Kuiper presenteert 
twee nieuwe Inocybes: I. lnvoluta sp. nov , en 1. undul a tosspor-a sp. nov. (blz. 111 met 
tekeningen). Blank (blz. 115 met tekeningen) bespreekt twe~ inoperculate 
discomyceten op druivelaar: Hymenoscyphus vitigenus en Botryotinia. fuckeliana .. 
Bar a I (blz. 119) brengt enkele nieuwe ascOJuyceten: Sclerotinia verrucispora nov. sp., 
Arachnopeziza flor·tphila sp. nov., Cistella he Ive t ice sp. 0011., Orb Ll Ia septispora sp. 
nov. en de receu te Octospora bridei (a lle met teken ingen) . 
Verder zijn er nog stukjes over Rhizopogon pum i l tonus , do? mE:taboUeten van Paxillus 
atrotomentosus, de fungiflora van Abies alba, de morfologie en anatomie van 
1.1egacollybia, Oud8mansiella en Strobilu!us, en de present.i':\tie van een nieuwe Ditiola 
haasii "'IJ· nov , door Oberwlnkel (bl;;;. 197) met microtekeningen, alsmede van Ditiola 
radicata. 

K. Van de Put 

Determinatiesleulel VOOl' he'!; tSes1ac;ht Russssu La 
aun de hand van Veldkenu.erken. 

'Joor de gewone natuurliefhebber was het tot not', I.oe onmlJgelijk ODI ~en RussuIa t.e 
bepalen. piet deze determinatiesleutel \iéHI B. Buy';}": woedt dà.ll de doorsnee-wandelaar 
met """,[1 minimale kennis van paddestoelen t.hane de lUogel ijkheid gebo,-ien om de 
gevond~n Russula's te benoemen. De sleutel, die uitsluitend gebaseerd is op 
ve ld keun.er ken , is 8edurende 5 jaar uitge.;test. Hij is v lo t te 2;ebruiken en brengt de 
padJ.estoelliefhebber feilloos naar de tlaatfi van ,Je onder zoch te paddes Lce l , 

De sleutel kan besteld worden bij B. Buyck, Magermansdreef ~, 9900 E~klo, of bij het 
Laboracor i um l100r Morfologie en Eco l og l e van d.:: Plaüten, K.L. Le.de.ga.llckstraat 35, 
9000 Gent. 

J. Van Yper 
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Zomer- en najaarsexcursies 1990 

Bijeenkomst voor de excursies telkens om 9uur45 op de 3ón8edu iele plaa ts; t.enzij 
anders vermeld is. Deelname aan een activiteit geschiedt op eigen verant 
woordelijkheid. 

zondag 22 juli Schilde: Bellevuedreef en &:blldehof, bijeenkomst in de 
Bellevuedreei (nabij ele herberg de Loteling) op de weg 
N12 Antwer pen-Turnhout of N101:VB bus 41. 's Namhldags 
met de Antwerpse enLumologen om 13u30 aan de ingang 
van het Park van Schilde. J. Scïisvey 

zonrlag 29 juli 

Borzée (La Ruche), bijeenkomst Dp <],:. parking onderaan 
het vakantiehuis (in het "dorpje"). Bereikbaar via N4 
tot even voorbij Mar'.Jhe en Famanne , dan N88S naar La 
Roche en Ardenne daar NeGO r Icu ti 0(3" Hout ra l Ize ; na 7km 
links afslaan naar Bor-zée aan een hapd. G. Le jeurie 

op de parklu~; nabij het kasteel 
aan de brug over de Lesse. 

zaterdag 28 juli 

Resteigne, bijeenkomst 
te Resteigne gelegen 

E411 tot Auti.Jsn~lweg 
N eupon t daar 
daar linksaf 

afrit dan N94 Lot Halma- 
N346 richting St. Huber t tot 
richting Belvaux. Hel; kasteel 

Resteigne 
staat lkm 

verder. G. Le jeutie 
Diegenen die dit we8ken.] in dl:? st,r·p.ek wensen te 
overnachten dienen zelf voor logies te zurgen. 

zondag 5 augustus Privé domein te Arendonk, b i jee nkornss t dan de kerk van 
Arendonk. Bereikbaar via. E34 u ltr i t 26. J. V('J[I Yper 

zondag 12 augustus "Buggenhoutbos" t.e Buggenhuut; bjjeenkomst aa.n het 
station van Buggenh,Jut. Bereikbaar via A12 tot 
Breendonk dan N16 en N17 richting Dendermonde na 9km 
links afslaan naar Oodoro da.s.r . ~ voor' de kerk rech L; 
afslaan naar BuggellhcilJ t of vanuit Mechelen de 
t.oer i s t i sche trein van ;uJ9 naar BlalJk.::nberge of 
L-treio Gent Mech8len. E. 1"a/uiaven 

zondag 19 ctugustus "De Zeurt" Schoten, bij~;.?tlk, ,lllSt up ]Ii·,:j~ Marktplein van 
Sc,haten. Ber e Ikbaé r me t NHVB-bus 60 '.)r 01. G. Le jeune 

zaterdag 25 augustus Zolder "Terlamen", hijèenkoro3t, aan de kerk Vi;:IO Bolder 
berg . Beteikbaar via EJ1:1 vanaf verke""r'swlssel.aar te 
Lummen EJ 1.4 
N729 richting 

(=A2) rh::hI:î.JI;3 Ahel) tot uitrit 27 dan 
Hassel t. Deze. eXCUJ si ever] oopt ;=;a.men 

met de Uederlctndse 1·fvGolo9:ische Verpn i,..- i nv . L. Leneerce J W - u- U 
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zondag 2 séptember Xaria ter Heide <Brasschaat), Antitankkanaal & "De 
Mick", bijeenkomst achter de kerk van Maria ter Heide. 
Bereikbaar via Ni Ant.werpen-Breda of NMVB bus 1')4. 

G. Lejeune 

zaterdag 8 tot zaterdag 15 september 
Studieweek te ValIersheim F. Dielen 

zondag 9 september Park van Brasschaat, bijeenkomst. op de parking ach ter 
de kerk van Brasschaat-centrum. Bereikbaar met NJ.WB 
bus 64. G. Lefeutie 

zondag 16 september Privé terrein te Poeder lee , b Ijeeukome t aan de kerk van 
Poeder Iee, Bereikbaar via E34 ui trit 21 of NI1VB- bus 
Heren tals-Turnhout. J. Van Yper 

zondag 23 september voormiddag Rijksdomein te Hofstade & nam Iddac 
'-' 

"Steentjesbos" te Berg, ber e tkbaar via E19 u'tr1t 11 
w'",erde Hofstade, r tch t lng J.feGhelen, na 200rn rechtsaf 
(ingang B). Bijeellb:omst tcveede laan rechts na ingang. 

f;,T. Van dt? Fut: 

en .... " 
J\) 

Demonstratiedagen ln "V.cieselhuf1t h~ Oelegem i.s.ru, het 
Fc'}\iÏw.::J.e1estuur val! Antw •.• rpen. In de voormidda~ 1s er '-' 
een excursie in het domel n , bij.:,!?nkomst htervoor oF de 
'parking van he t Vriese11ûf. In de !lamidda.8 1s Re eAn 
pract Lcuru voor het de ter m lner-en \/0.n pdddestuel.,:;n met 
de microscoop, 
Het Vrieselhof is ber-e i.kbaa r ',,' ia E34 uitrit 1 g, af s l aan 
Haar links tot het rondpunt var, OeJegem, daar "",,, 

rechts en nogmaals 'läi1j' recI-,t=. Het 
een paar hon.Ierd lOèt8!' ver der op 
S~Lilde of NMVB bus 61. 

Vdese1.L,,~f 1 igt op 
de weg D~legem- 

"Floordambos" Xelsbroek, blJ8enkoms f; de 
Luchthavenla.an te l,fa(;helen. Ber e l kbaar via E19 tot 
uitrit 12, aan de 
afslaan richting 

verkeer-s l Icb ten van de afrit links 
V l lvoorde. Samenkomst op de 

pó.rkeershook langs deze wes Cd.i. d e Luch t haven Iaan i 
voor de volgende verkeer-slichten, Bere fkbaar ven.a f h",t 
st.ation Vilvoorde 

om 9U39 
me t loJ'MVB bus Grimbersen-Zavelltem 
(onder voorbehoud) tot bushalte 

Turcksinstraat. 
's Namiddag verloopt de excur-sie samen met de 
werkgroep 
J,felsbroek, 

leefmi Ll eu verkeereve i 1 i.gfteid V.:in 

90.3,70 



zaterdag 13 & zondag 14 oktober 
Paddestoelententoonstelling in de lokalen Kindervreugd 
in het Peerdsbos te Brasschaat. Bereikbaar via N1 of 
NMVB bus 63 en 64. Openingsuren: van 10 tot 17 uur. 

zonda~ 21 oktober Domein "Bïeuwenhoven" St. Truiden ar "Sterrebos" 
Stevoort, bere Ikbe.ar via E313 tot uitrit. 28 (Hasselt 
Zuid), dan richting St. Truiden, op het volgend 
kruispunt !iT722 nemen richting St. Lambrechts Herk 
(niet via N80). Het domein Nieuwenhove ligt 1 km 
voorbij Kortenbos . Bijeenkomst op de parking van het 
domein. L. Lenaerts 

zaterdag 27 oktober Veerse )(eer (HL), drooggevallen plaat met du i nva l Ie i-: 
vegetatie. Bijeenkomst aan het station te Goes om 
10u30!!! Bereikbaar via A12 richting EE:re;en op Zoom, 
even voor b i j 'Woensdrech t A58/E312 neuien Lut Goes. Deze 
8xc:ursie is een organisatie van de Nederlandse 
Mycologische Verenl~ing. V.Kuys 

donderJag J tot zondag 4 november 
Verlengd weekend aan de Belgische Kust. Organisatie 
door de Oost-Vlaamse werkgroep voor Mycologie. l~eer 
informatie in he t volgend nuuune r van AMK-mededelingen 

P. Van der Veken 

zondag 4 november Gooreind Vuustwezel, bijeenkomst aan de kerk van Goor 
eind, E~r8ikbQ.",r VWo NI of 1:HiVB-ous 64, 

J. Van de Neereecue 

zondae 11 november u Lieh taart VOO1" III iJJd.g; "Snepkensv ijver" l na middag: "Hoge 
Rielen". B ijeenkoms t aan het kru ispun t van de weg 
Herentals-Lichtaart (NI23) met de weg naar DIen; dit 
is de plaa t:::; waar vr02ger bijeengekomen werd voor "De 
Zegge". Ber e Lkbaar met Nl~VB-bus 29a, vanaf Herentals- 
station vArtrek om 9u05. F. HeyIen & E. Vandeven 

zatenlag 1.7 november Zoersel, bijeenkomst aan 
Bereikbdar Vid E34 uitrit 
41SN. 
Enkel s tud te tocht in de voormiddag. lHdd.:igluaal in her 
beeg De WctnJelillg, Feggers t r aa t 58 te Zoersel en 
gezellig samenzijn tAL' afsluiting van het 
paddes toe Ien jaar . H. De Neulder 

de kerk van Zoersel. 
20 dan N14 of Nl.fVB bus 
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Excursies van de Nederlandse :Mycologische Vereniging 
in Zuid-Nederland 

zonda~ jull Zuid-Limburg, Schinveldse bossen en Bruusemer heide. 
Verzamelen: station Heerlen aan de noord z ljde om 
10u45. J. Spika &- P. Verheesen 

zaterdag 4 augustus 'vi eerter bos, ilemenlld u u bos met bee_k en Grote en Kleine 

zatenlag 11 augustus 

~roost, broekbossen. Verzamelen sto_tlon Weert om 10u30. 
F. Ben jem itieen 

's morgens: Jammerdal, bosgebiAd nabij Venlo. 
K. Zwanen burg 

's namiddags: Proefstation voor 
Ge lieve hiervoor in te schr I jven 
00-31-77-661697. 

champ Ig nououl tuur. 
bij de leide!-: tel.: 

H. Yi eecber 

zaterddg 13 augustus 

Verzamelen station Venlu om 10u30. 
Jhftsberg bij Plasmolen, rijk bo:::;gebLed met kwelver 
scbijnselen. Ver-zame Ien station lHJrues,:;n 0111 10u30. 

J[. Neut:« 
Haarener Wildernis en Westerbroek, moeras cu 

bos~ebieden. Verzamelen station Haar-en (Noord Brabant) 

zondag 12 ~ugustus 

om 10u47. 
zaterdag Bossen in Westelijk Zuid Limburg. Verzamelen s+ation 

Ma~~tricht om 10u45. P. Kelt.l811nail Sf Tl. Huycer 
zaterdag 29 september 
zon.l,,;:; 1.4 ok+ober 

zondag 11 nGv8mb~l- 

RUbsula-dag te ~ij~Ler. 
Eirhlhovens kanaal, talud bestaande uit een gevarieerde 
bodem met geboomte, begrensd door broekbosjes. 
Ver-zame Ien sta t Ion Helmond om 1 Ou38. H. La1I11I1er:s 

Braban bae Biesbos, schrale dijk en grienden. Er wor-d t 
t';ere,eid, huur van bootjes wordt boofdelijk verdeeld. 
Verzamelen station Dordrecht om 10u18. K. Doeter-leen 
Drcm,3elens kanaal en omge'lillg, schraal grasland langs 
kanaal en een bos in de buurt. Verzamelen statioTi "3 

zaterdag 3 oavember 

Hertogenbosch om 10u38. J. Leeuwenbura u 

De leden van de Al.{K zijn welkom op deze excur-sies van onze Nederlands,= zuster 
ver8!lj_~1[18. Het vulledt~ ':;J(:urslepr-ogniJUmë.t vau de Nederlandse 1,1y,:;o]08:ischtÖ 
VerO=!liging kan bekomen wor d en bij E. Vandeven (tel.: 02/245.24.(7). 

Vergaderingeu 

dins.:l.:'Çj· 10 _. ,. 
u jUJ..l 

dinsdct~ 24 . ,. 
u J" II 

dinsd.:;tg 14 au:,Sustus 
d i (l,~dctg 28 áUt:_ustus 
dlllSdctg 11 st:!pLember 
dinsddg r-vrr- sepl:'-:::Il1ber s: ._> 

Bepalingsdvond. 
Beoê1lin-",savond 

J. u 

F. Dielen 
Asterospordles (Rust=.ulct 

Zwëil11ÜJ.en) • F'. Dielen en J. Van Yper 
F. Dielen en J. Sclievev 

-/ 

F. De Dec.~er· 
Bepalingséivond Boletales. 
Practicum microscopie 
GeRD ver~ctderlng wegens studiewe~k te WalIersheim. 
J.H,_[ oscopie van Psathyrella \loor beginners. L. Lend<:'It:s 
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