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Editoriaal 

Bij het schrijven van deze ,,; .. roor den vallen de eerEte regendruppel:3 na een lange he"t·e 
zomer, Hopelijk zijn zij de voorbode van eell rijl~ mycologisch najaar . 
~7ij staan. \'{eer voor zeer drukke maanden waar b tj enkele bijzondere activiteiten crize 
inzet en aandacht vragen, namelijk: 

de demonstratiedagen in het Vri"e:3elhcI te OelegeJil tijdene het laa"tS1:13 r'{eekr3nd 
van september en 
de paddestoelententoonstelling 
oktober. 

Hiermede roeF,en v-rij alle leden op tot daadwer ke l ijke med(~\"/erking, 

in het Peerdsbos te Brasschaat op 13 en 14- 

Onlangs ontving U het 15de nummer' van Sterbeeckia, Dit prachtig nummer moet U 
zeker hebben begeesterd, Dank aan de redactieraad en m.edewerkers van Sterbeeckia. 
Samen met de AMK Mededelingen geeft deze uitgave blijk vctn het grote dynamische van 
onze vereniging. 
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Sphaerodes fLmf c o I a en Gy:rnnoascus reesi i 

'i, ~::chav2y 

T.. sept.enl ber 19:38 ":1011d i 1{ CD kon itneaeut.e ls die een paa.r weken tevoren van de 
Bl okker-ed tjk (lu-lt\·t8;:-·peI1 Linkeroever': ~ ... ~erden lneeQ~ebrachtl een tiental kleine oranje 
bc l Ie tjee .; Daa:c de pyrenomyceten cp dergel:'_j}: substraat doorgaans grijs of zwar t 
z ijn , dacht. ik dat ik te doen had me t e i er-en vtxt: een of ander insekt. Doch na enkele 
c.agen . " .. lD.t-rlgeercis m 1J da t 
van maakte, En die eieren van da+ eer!. of arid er' insekt bleken goed en wel 
ascomyce ten te zijn door de aarn·:ezig.teid van talrijke assc i . 

1985 kame:-CT:2Cnn i ek , hab ik een achttal 
cb:3ervatie:3 van deze zwam kunnen doen , waar-van een op "(,'aaT-demest ,en de Dverige op 
ken i jnekeut~~lE < 

oeglTl.1:. sferisch groei t verCle:r' uit me+ een KJ..2::.n F~i i --,-' 
uiterst.e rijphe i d dat tepeltJe een SClllJll. De kleur van de 
vrucht.l Ichamer, lS in he t Deg111 oT·a:n..jeachtig (cn2;evee:t-. E~eguy 3:36); later bij volle 
rijpbeid gaat de kleur oT/'er naar oranjebruin longe\leer E~eguy 338). Het vlees is 
tamelijk zach t . 

De zwamman g-roeien <s 
SOlli;.3 alleenstaand, rechtstreeks op het substraat, soms ook in 

1:rO:3.}es en dan dfkwijJ.s: op een netv!erk van hyfen, vermoedelijk restanten van 
Pä Iai.r a. Ze hebben een di8.1neter van tot 0,4 mln en de hoogte bIJ rijpheid 

J;ticroscopische beschrijving 

i1.SC·l: meestal 8-spcrig. onrege rma t 19 Hl de 

asci ver dwtjnen bij rijpheid van de ~:Doren. s: 

Sporen: citroenvorm ig t donk~?rg;rijs, g lad ~ ~30ms "J{~r:=·ierd met een zeer fijn ~ weinig 
orrtwaar baar net)-lerk. Aan à.e be i de uiteinden bezit de spore een kiemporie; afmetingen 
18-25 x 12-14 ~5 jJ1TI (-'I .-:>_ ...•... '_. s por'en geIrreten) . 
Eccipul um: bestaat uit noeKlge goudgele cellen cic zo genoemde textura angulata. Ik 
heb geen ~pB.rafysen gezien. 

Met het van. en J,:. Ellis: kwam snel tot a.2 naam. E~pae!-'odes ff m Lco Ia. De 

illacroscopi!3ch.2 en 1l1ic:r-osccpi!3che beschl"'ijvingen bleken g'oed te kloppen doch het 
substraat 'das anders} 8D cu de Echape111est be'tleerden ZIJ. Bij de controle met de 
PVr'r'?ilOlTIyceten van l!1unl{ kwam ik tot de naam ltIelan.ospo:.ca fîluic:ola Hanssen van de 
fam il 1e MelanO;3Pc.1:( aceae . i'Ylunk ZDU de soort naai -t gezle:n hebben t zijn beEcbrijvin.g' is: 
de vertaling van Hansen's originele beschrijving. 
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parafysen die ik nooit gezien heb. 

D · , jennIS een lange snavel bezi ttSIl ter-Ylijl Spho.erodes door tem n i e t genoemd 

in 1954 zoudell 

.•...• ., 
amerosporen ~vrenomyceTenJ ?) i tgegevsn Volgen:3 van Ar:'~. 

c·"tr",,"-,-,c;""-I _._;.:.;.,_ . ..!.;....!..'_..J.Li. 
;7~ ;-n 
.:...:..:....).:..1. • 

houden en.kel het gi=;;sls.cht Jllela.n.ospo:r-·a over. 
Een herbewerking van de familie Melanosporaceae door Cannon en Hawksworth in 1982 
heeft de naam Sphaei'odes t8rU~t w j_n er~:::: hersteld t Vandaar de ne.am 
Sphaerodes f i m i.co l.a (Hansen) Canncn 8= Hawkswor-tb . 

Gymnoascus reesii Bar-anet.zky 

werden gezet, kleine. eerst witte. dan na een paar dagen oranjegele schimmelpluisjes. 
Zij kwamen na een groei van Stilbella erythrocepha.la. 

Onder de microscooF kon men ZIen dat de hyfen dikwandig waren en tevens dikwandige 
door-boer-de sept en oeza-cen. 'Tussen c re hyfen war-en er' ova le t.ct ronde :3poren van 
ongeveer 4 ~m te zien. Schijnbaar ontbraken de conidiênvormers. 

imnerÎecti van Bar ne t t \,[erd er- 
" geprobeerd deze schiYfimel op naam te brengen doch tevergeefs. Daardco:r' \··,rerden alle 

andere goudgele schimmels die op de latere kVleken groeiden zonder verder onderzoek 

Dat bleef zo tot dat wij de nieuwe uitgave van Barnett ontvingen. Op een kweek van 
drie Heken oud met konijnekeutels Ult Middelkerke werden er van die 
schimmelpluisjes ge""y"'onàen& Er \'lerd onm tdde l l Ijk gepr'obeel~d me t die 
doch met evenrnin resultaat. Toen herinnerde ik mij dat Juf'f rouw P. 

nleU\'le uitga 'lE 
De Vooght ons 

aanr'aauce E:chilIllnel.s na te zien in zo'n. ,jcng Tuogelijke staat. 
Ik probeerde met een bijna w i t pluisje. Onder de Iaic:cQ:3COOp ontdekt,;=: ik bui ten de 
hyfen en de sporen~ g"rote bo l f Ieevor-m i.ge elementen. ~,1.J nader t.oekiJken bleek dat. 
binnen die elementen sporen war en , het war en dus asc i . h,adden ~s doen me t 
een ascomyceet. 

Beschrijving 

millimeter groot. Bij nader ~oezien bestaat dat oluis uit 2sn ~~~~:=?~aa: ~an aruiere 
zeer kleine bolletje:=; (200 tot 300 i-tm). Dez(~ zijn OT-~ hun :}e~::-'~ :;:",=,=.-.:-::--::.-= uit een 
net~..,erk van clik\~landige ges ep teerde g'oudgele hvfen . I;e s8pte::i 
hyfen z.i jn rE~chthoekig ver takt. en vor-men äik~"ijls haker, 
indruk g'eeft uit scheepsankermotieven te bestaan . Di t :!.1et\~:~e:-~ ~-~Tidi.u:m. De 

:. '_::_ner-e i meer 
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zeer dunwand ig en S·-spo:r"ig. })e sper-sn lig-geü onregellTIatig- in de ase us . Bij rijpheid 
van de sporen ver v l ce ien de asci. 
Lh=: G1:~cn"'ell Zl_]L hyalien er.:. glad_. Zij s:chijnen op het. eerste zicht ovaal doch in 
'derkelijkheid zijn zij rond en len:3vormig. Afmetingen: 3,25-3,'75 x 1,6-2 um , 
Er zijn dus geen echte vruchtlichamen. 

Hie:rdoo:c kwam i}: l'I1et. Denn i e Dnmiddellijk -r-v-i-r- de O:r-C.2 Qe:r- ?lectascales e:n ___ ï 
wel. tot de 

:familie der Gvmnoaacaceae. [Joch Derin i e ging niet verder. 
Net Elli:3 kv-lam ik to t het geslacflt Gyrûnoascus ~ vermoedelijk Gymnoascus reesii, doch 
ik Vias niet honder-d procent zeker. De nogal summiere tekening- in dat werk àeed mij 
tVlijfelen. 
Tot slot van rekening is net: een oud y· .• erk uit 1922, Die b1icroscopische Filze van 
Li ndau die m ijn deter-!uinatie als Gylnnoascus r-eee i i bevestigde. 'rlat opvalt is dat 
noch Lrndau noch Ellis :melding maken van de lensvormige sporen. I)e sporevor-:m werd 
enkel vermeld deor van àrx in een artikel in Per-aoon ia Vol. 13 zonder eigenlijk er 
de af:metingen van te g-even. 

Deze twee voorbeelden bewijzen nog eens dat in het domein van de kleinere 
zwammet.jee :nO;2:" veel ~r~terk \~leggeleg-d iE \100r de amateur en toont ook hoe fascinerend 
, + riet IS om zich eens bui ten de begane wegen van de klass ieke zwammen te , ..•. agen. 

van Arx & MOller, 1954, Die Amerosporen Pyrenomyceten 
VOIi Ai~X, 1986! The Ascomycete Genus GyrnrpjaSCL{s: Per sconi a Vijl! 13 PI 173 
~j,8, & .J,P. El l i s , 1988, MiCl'ofungi on !'1iscellaneClus Substrates 
Lindau, 1922, Die Microscopischen Pilze 
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De Gesla:.chteTI, CCJ!lO<.::yl')2 eri Pb.o Ld o t.f na 

geslachten CCTlDcybe Pho l i ot ma eanien met Gs. le:r' i.na ~ soorTen die op 
uiterlijke kenmerken moeilijk of niet te herkennen zijn. 
h2"t ZIJD, neg'a.l kleinet tere, mee:3tal bruin gekleur"de Aga.ricale:=: 111et oker- tct 

speren. Doc:r hun uiterlijk en sterke onderlinge 
geli_jke:1is vondc ten '\73.r1 deze belangste lling b ij , . 

Ci8 mseS""C8 

aeelnewers van onze studietochten, Dit is in onze kring niet altijd zo geweest. Rond 
doe jare:n 150 hield Fr. He:r':r'egods zich interu=::iei" bezig me t de studie van wat toen het 
geslacht G4? •. Ler a Y~as en da t Galerina en Conocy be \7erza:mel(ie. Vooral over dit laatste 
geslacht. schreef hij ver~3chillel1.de krii:.i!3Che artikels die Ln de B.SJ\[.F, ver echenen. 

van.hrege hun u l ter-Lijke g'elij:kenis me t de sDorten van hei: ge,slacht Galer-ina ~~!o:cden 
ra i i regelmatig; Conocybes bezorgd. De ver-war-ri nz rond deze soorten is begrijpelijk 
als men 'deet dat ze vroeg'er in één g'eslacht wer-den ondergebracht. Het Vlas E. Fries 
(18'74) QJ.e een eerste onderscheid maakte tussen groepen we l ke later afzonderl i j l ke 
geslachten zouden v/orde.n. In z ijn m,a.gistra3.1 vle:r-k nHy1ne:n,olnycetes Europaei" beschreef 
hij ~ In zijn s~?ctie Df~rmini, vlelk\:= soorten rae t okerkleurige tot roe:3tbruine sporen 
beva t t.e , het ondergeslacht GaIer-a . In ditsubgenus maakte reeds het onderscheid 
tussen: 

Conccephal t: soorten me t een COr.:.i:3che hoedt S2nal aangehechte plaatjes en een 
l~echt.e, stijve steel. 
Bryogeni: soorten lneT een CaIJl-P3.EUla--Ce hoed , breder aangehechte plaatjes en de 
steel meer buigzaalTI. 
Erioder-mi: een sectie waarin ri.ij de soorten onderbr'actt waarvan de steel of de 
hoedrand voorzien was van velumresten . 

r avoc (1889) ga: aan de g'eslach,ten balera} Ccnocvbe en. Pho l Lo't i na een vorm die tot 
op heden weinig wijzigingen heeft ondergaall~ P."-i ; 

oL"'.!.,) spli tste het subgenus Galera in 
tv-lee afzonderlijke geslachtent d i.e hij zelfs in verschillende families onderbracht: 
Galer-a. welke corresponàeert me t de sectie Bryogeni van Fries ~ bij de Tubariés en 
Conooybe , overeenkomend me t de sectie Ccnocephal i , bij de Naucor-Iés . 
Hij steunde hierbij vooral op verschillen in de structuur van de hoedhuid. Bij Galera 
is deze opg'ebouv?d uit hyfen (Îig, 1 > ~ bij Conocv be uiteen aaneengesloten laag van 
peervormige cellen (hymeniform) (fig. 2), Andere ven:3chillen zijn, bij Conocybe, de 
meestal lecythifonne cheilocystiden en overwegend gladde sporen voorzien van een 
ktempor te , 

Ifierkte füisschien op dat. de :3GOr'ten uit EriodeTl11ei geen plaats 
vonuen in deze t't\Tee geElachten. Het steunen 
van ve lum op hoed of ste21~ leidde tot een z~=:er h,eterog2112 groep; Een gedeelte van 
de soorten heeft een hoedhuid gevcrrrrd uit hyfen en behoort tot het ge:31acht Galera. 
Bij de rest is de hoedhuid hymeniform en zijn de soorten verwant met deze uit het 
geslacht Conooybs , Fayod TIlerkt.e ec:llte:c op dat er' tU;3sen, deze groep en de Conocybes 
ui t de sectie Conocephali nog andere verschillen waar te nemen zijn, verschillen die 
'-lOOT' hem aan Ie t.d mg war-en deze g'rce,) in eer 1 ,g-eelacht te plaatsen hTelk hij 
Pho l ictina noemde. 
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3, i.rem« bij .~ , Cotiocv oe pubeecerie 
.L 

cvolgene Kiiluier) , ];.:'950 
4. i.r sme bij Pbol iot ine blet.ter-ie .. x950 

jr[ = med i oet.re tU.l11 , H = hymenopod ium 

Tot op heden lS er tussen de toonaangevende myco logen geen overeenstem:ming of deze 
versch.illen belangrijk genoeg zijn en al of niet "tlerbonden Goor o~7ergan..gE;vorillen~ CITI 

CiS sI>litsing -1,-, afzonder-Lijke ge!31acb.ten te ver-an twoorden , 

gemeensch.81=;peli.jke kellill21-·k211 G12 

benadrukken en de verschillen die toch aparte geslachten rechtvaardigen? 
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Pho Lt crt Ln a 

lil massa, over'~':[egena. en meestal 
met kielTIporie. 

r-. r-, 7': ..; -:=' ,,-.}, 
'-"~':_;"~'-"_";'''i 

• , • ~ 1 

UI TE.:prelaellCi. bijna vlak, 

'* Steel S"cIJI; breekbaar-. 

Plaatjes smal aançtehech t. 
L' 

.... 
• Vruchtlichamen vlug verkwijnend. 

Solitair tot gezellig groeiend, , ..... . 
SLEE:l.D8.S1S f!leestal niet 

vergroeid. 

"* Hoedhuid een aaneengesloten laag van peervormige cellen <hymeniform) 
(fig. 2), 

~ Hymenopodium sterk ontwikkeld, ~ Hymenopodium normaal ontwikkeld, 
de twee zijden e Ikaar bijna rakend, (fig. 4). 
(Fig. 3), 

~ Mediostratum zeer smal tot 
ontbrekend (fig. 3). 

~ Velum ontbreekt, ook bij prtmor-d Ia , -1 Velum bijna steeds aanwez Ig , meestal 
duidelijke rLng de steel. 

~ Cheilocystiden lecythiform -4 Cheilocystiden meestal n i e t lecytliforrû 
(zie o ,a , fig. 11). maar cilindrisch tot knots- of 

lagen if arm. 

wann22:r' vIi"{ deze verschillen wat nader DeSCnOU'l[Sn dan b Ltjk t dat enKel d'2 
eigenschappen van het la.mellentrama als enig absoluut kenmerk ter cmderscheid van 
de twee genera overblijven. Voor de twee andere verschillen bestaan overgangsvormen. 
Zo is er bij Pho l i o't i na een groepje s.oor-ten waar b i j het ve l um enkel bij prtmcrd.ta 
zichtbaar is en zelfs bij jonge exemplaren niet meer: waar- te nemen. In d.e Eectie 
In ter-med i a hebben de soorten "" . ..., , , ~ cnellocys"tloen met een overg'al1gE='r .. 10r!1l tussen 
lecythiform lagen i farm .. 

Of deze, nogal. KlelYl2 verschillen, de splitsing in ~ler8chil12L(ie ,g-sE:lachten 
rechtvaardigt. w i l i}: hier in, het m Ldderi laten, De opvatting van ~!atlir1.g (1982) t één 

Conocybe , onderverdeeld verschillelli.ie subgerlE!ra, of d.eze V ca n, Singel' 
(1975) twee afzonderlijke geslachten onderverdeeld in subgenera en secries. 
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moderne . . 
T:8.XOYlOIfile plaatst men Conocybs en Pho l i ot ma , Fret 

Bolbitius en enkele kleine geslachten, afgesplitst van Conocvbe en Pholiotina, in de 
f'an i If e van de Bolbitia.cea. Agrocybe verschilt door d::; helder g·ekleuT'de~ rnee::;"t.al 
sterk klf=:verige hoed. 

Sin7er (1975) splitst het geslacht Conocybe in twee suogenera: Conocvbe en 
Ochronar-aem i us. 

A. Het subgenus Conocybe, dat gekenmerkt wordt door gladde spoTen~ 'v""erdeelt. l-'~j "ir, 

v ijf secties: 

1.. Sectie Ccnocybe: cie steel lS over de gehele lengte bedekt met lecythifcrIüe 
cystiden (fig. 5), wat hem, onder de loep, een bepoederd uitzicht gee!t~ Een 
soort uit deze sectie die viij regelYûatig cn traoe ten is Conocybe t enera 
(Kaneelkleurig breeksteeltje) . .M.icroscopi,o;ch gekenmerkt door t.ame l ijk grote, 
dikvmndige sporen met een duidelijke kiemporie <fig. 13) en door de vorming 
van kleurloze naalclvormige kristallen 'bij lamellenpreparaten in aramcn i ak 
(fig. 9). 

2. Sectie Mixtae: naast lecythiforme cystiden treft men op de steel lange dunne 
haren a:=.r. (fig I '7). Een kleine sectie waarvan vlij C. dunerie i.e verschille:-l:=~e 

E:ectie Filosell.2.ê: o ij a.E: sDor~en uit deze sectie ontbreken lec\rthiforme 
cystiden op de steel. Wel treft men er groepjes korte lageniforme cellen aan 
en de dunn.e haren als bij de 
horen onder meer thuis C. 

soorten. uit de vorige sectie (fig". 6). Hier 
siliginea (Grijs breeksteeltje) , een "rat 

grijsbruine soort :met tot 12 }lID lange sporen (fig. 12) en cystiden waar-van 
de diam.eter van de kop ongeveer 6 um bedraagt (fig. 13) en C. rickenii 
(Bleek breeksteeltje) groeiend op bemeste grond. Deze tamelijk grote s.oor-t , 
met bleek beige hoed, heeft meestal 2-sporige basidiën (fig. 15) en tot 
19 Jlffi lange sporen (fig. 14). 

4. Sectie Candidae: ook hier geen lecythiforme cve t tden aD de s~eel die in deze s: 

sectie geheel wit is. Een sectie met 
door hun tere en vlug verwe Ikende 

slechts enkele vertegemlOordigers die 
vruchtlichamen aan soorten van het 

geslacht Bolbitius doen denken. Zo nu en dan treffen wij in gazons C. lactea 
(Isabelkleurig breeksteeltje) (fig. 17-19) aan TI'C+ de kenmerkende bleke, 
smal kegelTlormige hoed, die n ie t uitspreid b ij rijping. 

5. :3ectie Gig;antea: in deze sectie slechts éen eoor t , C. Irrtr-uea , v1raarschijrllijk 
afkomstig uit warmere streken en hier enkel te vinden in serres of stallen. 
Het is een opvallend grote soort die door zijn robuust voorkomen en VIi tte 
steel sterk op een Hebe Ioma g"eli,jkt. De :3teel lecythiÎormr:; 

cystiden bedekt. [fe :3poren~ zonder kiemporie, zijn lensvCJrluig en wa t hoekig 
in voerzicht (fi~I' { 20) ~ De coor-t wer-d eenmaa i Q"'evonaen door F. Dielell; in u u 

een schuurtje groeiend op paardemest. 
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E, Subgenus Ochromarasmius: hoewel het geslacht Conocybe de sporen per 
defLD.i ti;? glad. z ijn I:::, er- ~ zoa ls op elke goede regel, ook hier een ui tzcnde:r"ing, 
De soorten van dit ondergeslacht hebben zwak geornamenteèrde sporen. Eén soort 
C. dumetoruro werd eenmaal in Kanne gevonden. De sporen zijn bijna amandelvormig 
net iet~: ui tspr-ingende top (fig. 22), de steel is zoals in de sectie Conocybe 
geheel bezet me t cystiden. 

Het g-eslac:h"t Pho l io+i.na deelt E;illger in vijf" s:ecties, vccra l Q:""ebaseerd op iTI1C:COS- 

copische kenlnerke:r;_ en het voor-komen van ve Ium op hoed en steel. 

Sectie Piliferae: het ve l um de Boor"ten van deze IS enkel bij primordia , 
waar te neraen. De hoed en steel zijn bedekt met cystiden die de vr-uch't l l chamen 
een donzig uitzicht geven. De cheilocystiden 
<fig', 25), Pho l i ot.ma -ma i r-e l een kleine soort, met 

zijn ovenvegend lageniÎorm 
een hoedje van . _, 

:maXIIT!.Um 1 cm 
diameter, heeft tot 8 j1ID larlge sper"en, met eell kleine kiemporie (fig. 24). Wij 
verzamelden deze SDOr"t enkele malen. 

2; Sectie Cyariopcda. ook hier hreinig velum, maar voor-a l een kenmerkend b Iauw 

verkleuren van het vlees van de hoed en steel bij kwetsen. Slechts één soort Ph. 
cyanopus, door roii nog niet aangetroffen. 

3. Intermedia: een kleine groep soorten die door" du tde l t ik ve lum OD de steel 
".J .!. 

en de a8_:n~~lezig"heid van m m of meer Iecy th i f or-me cheilocystiden een overgang 
vor-mt. tussen de geslachten Conocybe en Pho l i.ot tna. Ph. br unnea heeft kleine wat 
boonvormige sporen (fig. 27) en onregelmatig lecythiforme cystiden (Hg. 26). 

4. Sectie Verrucisporae: ook hier is er, zoals bij het geslacht Conocybe een groepje 
soorten met geornamenteerde sporen. Het velum is zeer vluchtig. Eén ervan Ph. 
subnuda troffen Hij h,eemaal aan tijdens onze studiedagen aan de kust. Zoals u 
in een vorig"e aflevering 

• , J_ 
'dli.:L-e steel. De SDoren 

" 

van ANK Mededelingen kon lezen heeft deze soort 
zijn amandelvormig, hebben geen kiernporie en 
gemarmerd tot fijn wrattig lS (fig. 28). 

een 
een 

perisporium dat duidelijk 

5. :3ectie Pho l i ot.Ina: bevat de "ech te" Pho l itrt i na 's~ met du Lde Li jke r-ing' of vliezige 
velu:mresten. aan de rand van de hoed. De meest frequente soorten z i in: 
PIl. aporus (Voorjaa:r·:3breeksteeltje). Een soort met 
(fig. 30) en cilindrische, golvende cheilocystiden 
(fig. 31). 
Ph. arrhenii (Geringd breeksteeltje) waar-van de sporen een duidelijke kiemporie 

sporen zonder , . . Klemporle 
met iets verdikte kop 

hebben (fig. 32). D(~ che i Iocye t iden z i jn verdikt. aan de top (fig. 33). 
bl at t.ari a met lagenifoT'!ne cvstiden . .' (fig. 35) heef t grotere sporen. (fig. 34) 

en t;leluTfir"esten die een zwar-e rlng vormen v/elke gemakkelijk Ios Iae t en OV22-' de 
ste(~l schuift. 
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Volledigheidshalve nog enkele soorten, verwant aan Conocybe of ~holiotina, ale 
vanwege een afwijkend uiterlijk of microscopisch kenmerk in aparte geslachten 
~'jorc!.en geplaatst. Het -öetreft mee~.3tal niet 1.nheernse soort.en, 

Peeudoconocvba: slecht.s één ncdu lospcra , met de 
kenmerken van Conocybe s:2ctie Mixta\:: ~ heeft bul tige sporen. 

Galerella: bevat vooral tropische soorten met dunne, gevoorae tot geplooide hoed. 
Door -: '.-_ lag·enlIorrÛe verwarrt aan Pho l i ct rna , door- het :3Tûalle 
7uediostratu:m en het ont or-eken van ve Ium aan Conocvbe . G. plicatella (fig. 36-3r7) 
wordt sporadisch bij ons aangetroffen en gelijkt sterk op Coprinus plicatilis. 

Des.co l.a: Zuid-Amerikaanse en Aziatische soorten met als bij Pho.l iot ina 

R. Ylatling beschou\\ft Conocy be , Pho l Ioti ne , Ga Ier-e l Ia en Pseudoconocybe als één 
geslacht Conocybe , dat hij oEder'\ ..... erdeelt in 5 subgenera en. 9 secties. Deze komen in 
grote lijnen ove:t~eeTl me t de gelle:t-a en ::;f=ctie~3 \73.n Sing·er. 
In Conocybe ~3ectie E:ingerella \·,ror·den. enkele recent beschreven, n i.e't Europese 
soorten, geplaatst met als belangrijkste kenmerk een vliezige volva rond de 
steelbasis. 

SODrten uit. de geslachten Conocvbe ':::l •. Pho l tc t ma '7 -i -i r-, 
.:...-'-.)..:. ... bij OD.S vooral te v Lnd en op 

humuer tjke boderne , tussen gra:3, stikstof- of kalkrijke m i l i eus . Het . . . ... ZIJn mees-cal 
kleine soorten met. een hoeddis!neter van zelden lneer dan. 3 cm. [je kleur in àe bruine 
t.i n ren , variërend tussen beige en ,grijsbr-uin. 

voor de van de SGo:r·te:n. " ~ .;.. 
U.i.'-" deze geslachten kunnen berüep doen op 

volgende werken: 

Le f}a.lera van R. KühneT uit Een werk van zeer" hoge kwa Li tei t me t 
goede sleutel, uitgebeide beschrijvingen en natuurgetrouwe tekeningen. Het 
soortbegr"ip is nogal breed me t :Jgrotej~ soorten onder-vor-dee Id i n variëteiten en 
vormen d.ie later mees ta l als afzonder·lijke soor-ten v-:e:r'den beschreve:n. 

Brtt tah Fungu~-=: Flora 3 Bolbitia.cea.e. R. vlatling beschrijft hierin d~ geslachten 
Agrocybe, Bo l b i t iue en Ccmocybe. De sleutel in d.it werk is goed gekollstrueerd, 
hoewel sommige van de dichotome keuzemogelijkheden elkaar overlappen. De 
beschrijvingen zijn volledig, de tekeningen verzorgd mggr beperkt en wat 
schematisch. 

Ki ts van \!laveren een monografîsr::he bescbrijving voor" de annulate soorten van het 
subgenuE •....• ~ ..,. ,. 

1:"'L.OIIO"I-lTla (::::Pholictiná sectie Pho l Io t ine ss. Singer), Hij gaat hierbij 
ui tgebreid in op synonymie er, nomencIa tuur. De beE:chr·ij".7ing van de soorten is 
zeer- volledig en vergezeld van uit\.!oe:cige tekeIlingen. De s:leutel 1:3~ zoals \vij 
gewoon ZIJn van deze mycoloog, een voorbeeld. 
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Een re~3pectabel aantal in acht genomen dat de HSt.andaardliJstti voor I'Tederland 38 
soorten verme Id , in de monografie van Watlingt voor Groot Bri.t.tan îë , 58 soorten 
worden opgenomen en op wereldvlak 83 soorten beschreven zijn. 

De soc:~cten van àeze E~eslachtell zijn ideale studieobjecten voo:c een amat.eur Tflet 
belangstelling voor kri ti~3Ch\~ rnycologie en doorgedreven nlicroscopie. Zijn originele 
beschrijvingen vergezeld van goede afbeeldingen kunnen mi~3schien wat. klaarheid 
Ol--erlgen in het k Iuwen van verwan te soorten en varieteiten en zullen tenrûinEte veel 
plezier- bezorgen aan de liefhebber die n iat bang is z i jn eIgen ~.,~aarnemi:ngeTl t.e 
toetsen aan de literatuur. 

Arnolds, E, (1983), Standaardlijst van Nederlandse Macrofungi, Coolia deel 26 supplement, 
d~ Haan , ~1. (1990), Pho l iot i na subnuda , e~1i onge\;!')n~ vondst ui t h::t Hannl?cal'tbQs, Ai1f( 
Mededelingen 90i21 

Fay,:;,j: V, (18:39), Pr'jdl',)me d'un8 Hi s t.o i r e natur e l le des A,~al'icinés, 
Fries, E, (187.), Hymenomycetes Europaei, 
Herregods ~1, (1951), La Réadion à l'Amm"niaque chsz (:ol1ocybe ten:?I'a, B,S,M,F, Fase, 2, 
Herregods; M, (1951)! Les Salers de l'Herbarium Lugdunum-8atavuffi, 8IS,M,F, Fase, 21 

H\~r:'eg,),js, M, (19.52), La vi l lcs i té chez les Conocvbes de la Section Capitatae (!<Cinnel'), E:,S,M,F, 
Fase: 2, 
Kits van Waveren, E, (1970), The Genus Conocybe Subgenus Pholiotina: Persoon!a Vol, 6, 
KQhner- R. (1935)1 Le Genre Galera (Fries)Quêlet, 
Singer, R, (1975), The Agaricales in Modern Taxonom, 

, 
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N~ieu~-=.je8 u a r. dE~ r·2C:er.it~e ti.jclsc:hr·i.ften 

Schwe'iz , Zeitschrift f iir: Pilzkunde 1989 

In deze Jae.:r'g·allg v i nden \"rlJ a l.s naar- ge~"{ooD.t.e ~ .. !ee:r· een Tll00ie reeks kleurenfotQ~E en 
tekst met microtekeningen van vOlgenae soor~en: Entoloma mougeo~ll, Ripartites 
tricholoma, Hygrocybe reidii, Psilocybe rhombispora, Pholiota aurivella var. ceriiera, 
Xer ocomue mor-av i.cue , Suilluè: E;lOlrlCU[:3~ Russula aquosa , C·ystolepiot.a bucknal l i l en 
'I'r icho loma arvernense. 
Veràer zijn er nDg artikels me t zwar+-wi t foto 's o r ver een S;3.rcodon Lmbr i ceturn met. 
aflopend hymen ium tot onderaan de st.eel, over- Li.nduer i a tlava en over: Sclerodernl8. 
fuscum en areolatum. 
Er is een sleutel tot de Boleten en in elke aflevering een stukje voor de 
beginnelingen met elementaire mycologie. 

Transactions of the British Xycological S~ciety 1987 

Di t tijdsch.rift brengt ever het algemeen :n.Dg-B.l diepgaaTl!.i Ttletenschappelij}: hoert 
minder boeiend voor de amateur-mycoloog, Toch zijn . 1 en;:;:e.e +- "~I 1 a.r ... -lKelS zeker· de 
moeite waar-d. 
Zo is er de bijdrage van Nils Fries (blz. 2) over de ecologische en evolut.ionele 
aepect en van de sporekieming en een zeer belan1grijk(= publikatie van R. Vig8.1is en K. 
~{iller (blz. 461) over het Co I l y b La dr y oph i Ia comp Iex me t een sleutel t.ot Col Ly b i a 
cc i or , C. alpina sp. nov ., C. acuossa en C. dryophilla (met microtekeningen) . 
Verdf~r een stukje over de geur van Tuber aestivura en een artikel van I(ellsr en 
Raitvir over Exidiopsis succina sp. nov. en Fibulasebacina strigosa (blz. 569 llil:?t 

mooie microtekeningen). 
K. Van de Put. 

Opgelet voor de stippen 

De laatste herziene editie van de "Petit Lar-ouese" bevat een kleurenplaat van de 
meest vookomende paddestoelen. De eetbaarheid of giftigheid van de padde,;::,toelell 
wor d t aangegeven door een gekleurde stip. Per ongeluk kreeg de beruchte Aman i t.a 
phalloides een rode stip mee als z i jnde van ~veinig cul t na Lr belang in plaats van een 
zwar-te stip voor de dodelijk gevaarlijke soorten. 
Bewust van het. gevaar· van deze verkeerde aanduiding heeft Lar-ouaae beslist ce r·eed:::; 
verkoch te exemplaren terug binnen te roepen en ue STlp ""CE over-p lakken < < • 

111 ae re:3T 
van de 300.000 gedrukte exemplaren. 

.J. Van Yper 
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Botryotlnia sp. op Gele lis 
t.n de Hoboken.se poj_a._el-- 

.. ~ ._ 
:; , .. ';,) 

(A~twerp): BJtryotinia convoluta (Drayton)Whetzel is a clcsely related species on a garden iris! The 
tau~~ of a necr.i)tic cH.se~.se is knr)wn as 118Qtrytis r nizcse rot': Oescpiptionl i l lus t r at i cn and 

In op de myco log teche rijkdom van de 
Hobokens,e polde:r en z ijn grüte diversiteit aan b i o topen (zie AMK Meàedelingen 
86,1.2-9) . 
Tijdens een onderzoek V"'T'l 13 jaar werden in dit gebied, over een oppervlakte van 67 
ha waar onder enkel!= grote -\~laterpartijen} meer dan 8·00 soort.en paddestoelen gevonden 
en gedetermineerd. 
Het 1S zel':er L1eT 7e.i:"WOT1,j_erlijk dat in dit rijk en uniek moerasgebied met 
rietvelden.~ broekbo:3!3erl. en venrien , waar veen- eri andere mossen een opvallende 
ui tbreiding ken:D_en ~ er soorten v/Drder!. aangetrofÎen met een hoge zeldzaa:mheidsgraad. 
Enkele voorbeelden moge dit illustreren: 

De mvxomvcee t 
,f ,1 

:Diderma trevel'ra:ni (zie AMK plededelingen 86.1.2-9 ) die het 
onderzocht g-ebied een cova l Iende 

;. verschijning kende wer-d nog niet eerder voor ons 
land gesig-naleerd. 

Van Oetoapor a vlri_ghtii vverdeYl er rûeer dan 40 vindplaatsen aangetroffen. Deze 
ascomyceet is samen met die van Fort 7 te Wilrijk de eerste vondst voor Belgi~. Een 
be!.:;<:::hrijving hierover volgt in een latere publicatie. 

CJp PhragIüi tE::S commuriee (Riet) Werd Perr-ot.ta phragm i t tco la veelvuldig aangetroffen, 
wa t de th1eede vcnds t betekeIlt voor België. 

Aphyllcn::fJ.orales naast. Scvtinostr-olna hemidichophvticum en 
Hyphoder-me l Ia cor r uga ta (zie ANK Mededelingen 90.2.32-39) nog andere opmerkelijke 
soorten gevonden waar-onder r àphancbas id ium filicinum, Lachne l l.a villosa, 
Pau'l l icor-t Ic ium n.Lveo+cr-emeum , Tula.snella juncicola, Trechispora fa'3tidiosa en de 
"Tr-eme l Iaceae" StYP;'21J.a ver!nifor:m_is~ om er sli::!chts enkele te noemen. 

, 

in een !noeras DI01:-00p ,"le:cdell soort.en ge'vOTiGErl als Oa Ier-Lna nrycenoides en 
Lept.oglossum r-eti:cugurn die hier tUSS811 en op Drepanocladus aduncus (E~ikkel:mos) een 
grote verspreiding kennen. evenals Ca Ieri.na salicicDla en Fla:mmulaster r-homboepor-us 
(zie rconee r~1ycoJ.og'icae 93-110~ plaat 104) met een optimale Q.Toei '--' lT1. een zeer 
vochtig wilgenbroek. 

een zandig- tecrein met subfossiele s.chelpenresten werd Inocybe in 
lnei.:;rdere exera o laren aang'et:coffen en Ol) Typha latifolia (Grote liedodde) IS het 
voorkomen van de zeldzame Psathyrella typhae ieder jaar een gewone verschijning 
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evenals deze van Phclicta gramlDls die er veelvuldig groeit tussen allerlei gras- =u 

moeraeptan ten. 

'Th'ee Russula's die n Ieuw ZIJn voor de vlet.enschap, .. name l ijk Rus::=;ula ca l l t r chr oa en E. 
multitincta wer-den allebei gedetermineerd, beschreven en afgebeeld in illE\(:;;::;terlijke 
acuar-e l Ien door onze er-evoor-at t ter L. Im Ier-. I~2ze kleurplaten. me t uit'"loerige 
beschrijving zullen in de volgende reeks van "Icories iv1ycologicae~~ door de Nationale 
Plantent.uin gepubliceerd wor-den. 

Een nooit gezierle veget.atie van Dact.v Ior-h i za macu Ia ta (Gevlekte orchis) kent hier in 
dit vochtig milieu, me t duizenden exemplaren een grote verspreiding. 

Als laatste willen we nog melding maken van de fenomenale verschijning van 
Ricciocarpcs natans (Kroosmos) eDe Meulder 1987). Het maaeaa l voorkomen van dit 
levermos in de Hobokense polder 1:3 niet alleen in ons land uitzonder lijk te noemen 
maar kan op Europees vlak als uniek worden beschouwd. 

Botryotinia sp. 

Tijdens een routine-onderzoek naar substraatgebonden fungi vond ik op 15 maart 1990 
in de Hobokense polder een vijf tiental k l.e.tne , langgesteelde bruine beker-zwammetjee 
op ovenvinterende bladen van Iris paeudacor-us 1. (Gele 11s). Zij groeiden er op 
zwar-te sclerotia, waarop eveneens bundels met naakte ccnidiëndragers voor-kwamen. 

Ecologie 

van. soort is 1::iotCOD 
;. 

van ongeveer 50 m2 dat 
omsloten ligt tussen. een verhoogde wegberm en een oude boomgaard met spontane 
opslag" van Salix caprea (Boswilg) en allerlei ruigtekruiden. 

Als begeleidende planten konden volgende soorten genoteerd worden: Phragmites 
coramun i s (Riet) , Phalaris arund inacea . (Rietgras) , Chamaenerion augustifolium 
(l.vilgenroOE:;je), Urtica dioica (Grote brandnetel) en enkele ranken van Rubus sp. 
(Braam) . 

De mossen h'erden er vertegenwoordigd door Brachythecium rut.abu.lum (Ge\'won 
dikkopmos) , Drepanocladus aduncus (Gewoon sikkelmos) en AmblT3tegium r i.par ium 
CBeek-pluisdraaclmos) . 

Het draadvormig groenwier Vaucher ta sp. gr'oeide er verspreid tussen d.e v22;eT8.Tle. Up 
Riet \verder:. fungi gevonden als Lopb.toat.oma ar-und i n i.e , Tapesia r-et mco Ia en de 
deuteromyceet Hendersonia culmiseda. 

Determinatie 

Met de beschikbare literatuur van de Nationale Plantentuin werd mij het een en ander 
duidelijk onrtr-en t de cla.ssificatie tJan de 8c:lel-'ctiniaceae in het al.g"21'ileen en van 
Botryotinia in het bijzonder. 
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de. het (1945) geraadpleegd die 
1.5 çresl8.chte:n onderbrengt bij de E\=:lerotiniaceae~ waar-b i j de apothecia ontstaan uit 
een duidelijk orngrensd sclerotiuln met bruine beker- ~ t.rechter- of schijfvormige, 
vrucht 1 Ichamen . 
Bepalend voor d.E: definitie van Botryot i.ni.a is het vlak tot gewelfd sclerotium dat 
gewoonlijk gevormd wor-d t bovenop of juist onder de epidermis van het ~~leefsel ~ me t 
een ~:t.erke aanhechting en een \"ITeinig on tw i kke Ide zwarte schors waarop de apothecia 
en de cDnidiale 

, . ~. ,._ vorm me~ COnlGlOIOren van het Botrytis cinerea type gevormd worden. 

Macl-OSCOl)ische ver!=:chillen met Sc Lerct.t n Ia zijn vooral de af;-.rezigheid van een 
Botryti:3-stadium en de tuberachtige sclerotia die meestal los in holtes door het 
olantenweefsel omsloten liggen. 

Uit';:a.ande van de waardplant Iris wordt door Drav tcn (1937) een uitvoerige 
b2Sc~hT'ijving' gegeven over Sclerotinia convoluta sp. nov, a.rs het perfect stadiu:m van 
Botrytis convo lut.a , dat de oorzaak is van een necrotische aantasting van de 
+utn tr is, bekerid al!3 "Bot.r y t Ls r-h izoomr-ot". Deze gegev~ns komen , behoudens de 
aanta:=:ting van. de wor te Ie ~ zowe l macroscopisch als microscopisch vrij goed overeen 
met de gevonden soort. 

Beschrijving 

Habi te t: op o-:Jer.jaarse blad.scheden en liggende bladen van IrIS 1=!seudacorus L. De 
n i euwe planten ~daT'en nog niet. in bloei. 
Apcrthecie. 1-:3 vr uch tLi.chamen op een sclerotiuIll, dialueter 2-3 mm , Jong beke:r'v"'o:r'lnig, 
later' v l ak tot iets konkaaf. 
Hymenium: bruin, glad . 
Recept.eculum. zelfde k leur , glad, af Iopend in een cilindrische steel. 
Steel: O,7-0~9 mm dik, tot 7 mrn lang, onderaan donkerbruin, fijn behaard. 
Aeci: i noper-cul.aa t , cilindrisch, 157-170 x 11,5-13 um , 8 spo:r'en~ amyloidische reactie 
:met ~felze:r' J8 reagens. 
Sparen, eencellig, dunvand ig , hya l Ien , ellipsvormig, uniseriaat, schuin, 12-15,5 x 
4,5-7 um met 2 of (~nkele kleine druppels. 
Pere îyeen: draadvormig, gesepteerd, even lang als de aac i , diameter 1,5-2 )llll, 

geleidelijk dikker wordend naar de top tot 3,5 um , 
/3cleT"otiul'fl:.,! _fangwerpig; puntig u i t Iopend , nagenoeg glad, vlak TOl: ge\velîd, onderaan 
iets hol, stevig aan het weef:3el gehecht, met dunne, glimmende schors, 5-7 x 1-2 mmo 
Nedul ln. een dicht, warrig hyfenweefsel in een flexibele voedingsbodem. 
Con id i.oi aren: groeien in bundels uit een centraal punt, afzonderlijk of samen met de 
apothecia op een sclerotium van de waar-dp larrt ; hyfen recht, dikwandig, bruin 
olijfgroen, iriserend. sterk gesepteerd, septen op afstanden van 45-100 )lnl, 

bepoederd met conidiën, 2,5-;3 mm lang, diameter 17-21 um , enkel voud Ig of vertakt, 
bovenaan met korte zijtakken en terminaal gezwollen ampullae. 
Conidiën: eivormig-elliptisch, glad, hyalien~ dunwandig, op korte sterigmen, 10-17 x 
7-9 um. 

Figuren 
A = epot.heci e, B = as'c'us'j C' = pare îyee, Ij = 4./;.._yÎ2 van de cou id ioi oor, jj = top van ae 
cou id i ot'oor, F = a.s'C·osJ.Dor·en, G = con id iën, 
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literatuur geen melding gemaakt. Het betreft , , . , r.u III a r lS:=;e.Tl 

vlaarbij de apo+hecäa alleen verkregen v~rerd~=n in kul tuur. Op te merken valt da t 
tijdens het Allerheiligen 'r'leek-end in 1988 aan de Kust door B. Decl er cq Bc tryot i ma 
f'ucke l i ana (de Barry) Whetzel g~e\?"onden wer-d op Iris pseudacorus met Îusc:id-clavate 
sporen van 7-10 x 2-2,5 }lID (zie AMK Ilfededelingell 89.2.39), 

In Nederland werden ae Botryotinia-soorten door Arnold (1984) DIJ het genus 
Sclerotini8. ondergebracht, waar-b ij rneestal de imperfec:te stadia III kultuur verkregen 
'derden. 
Dennis (1956) vermeldt B. convo Iu+a als p3.1~'asietisch op Iris sp. echter zonder 
Britse collectie. Ook door Cannon e.a. (1984) word t voer- lrlS slecht::; melding" 
gemaakt van B. convoluta als anamorf. 
Whetzel (1945) geeft een afbeelding van Botryotinia sp. op Ir Ls ver-s tcc lor met 
apct.hec ra en coniàioforen ~ groeiend. op scler'Qtia, op ove:r'jaarse bladen op ~~later en 
vochtige grond, eveneens zonder beschrijving, 
Bij nazicht van het herbarium van de Na t i ona Ie Plantentuin te 11eis8 werd geen 
ma~eriaal van Botryotinia gsvc~18= 

Besluit 

:r.logelijk betreft de g'evonàen soor-: Bo'tr-vot i n ta convo.lut.a 
" 

(Drayton)Whetzel, waarvan 
de apothecia .- ....•.. 

L.Î";_ 
"r •• -..-_~ ol- 
1!'~::_;":" \,,; in de Tl. a tu ur gevonden \\!erdell. Verrni t.s de 

geraadpleegde literatuur geen :melding wor-d t gemaakt van een oer-reet stadiuYfl van' 
deze soort op Iris pseudacorus en op de wortels van de waardplant geen aantasting 
van rhizoomrot wer-d vastgesteld, leek mij een soortnaam te onzeker. 
Exsiccata van de gevonden soort, zowel van het perfect als van het imperfect 
stadium, \'lerden ter beschikking gesteld van de Nationale Plantentuin te l1eise. 

u tel'atuur 

1984, Standaardlijst van Nederlandse Macrofungi, 
8reitenbachJ, & K:'änzlin F" 1981, Pilze del' Scnweiz, 

, 
De Meulder U 

I'; J Ricciocarpos natans (L)Corda in de Hobokense polder 
(Antwerpen)/ Dumortier~ 39-1987:23-24: 
Dennis R1W1G,! 1956, A revision of the 8ritish Helotiaceae in the herbarium of the Royal Botanie 
Gar!jelya J Kew I !J.'i th 111Jtes on pelat.e,j Europaan spec i e s , t1yc!Jl, 
Dennis R,W,G" 1981, British Ascomycetes, 
DraytQ\'1 F.L" 1937, The perfect stag;: of 8dl'ytis ccnvo luta. 
Hillnnebel't G,L, & Gi'OW$S 3,41,,196:3, ihree new species of 8otl'y,)iinia on Ranunrul at eae , Canadi2,n 

p ... ! ••• , ~!-' I 62;1-216, 

Journ! Bot! 41 :341-370, 
Hennebert GIL,! 1973, Botrytis and 8otrytis-like genera, Persoonia vel, 7~ part 2:183-204, 

A new species of 80trytis on rhozomatous Iris, Mycologia 't,", , 
~ 'd '" , 

2~ : ,469-476, 
Wh~t~el H,H;; 1S4S} A svncps is elf thi! g~liera ~ns spsc ies OT t.h~ Scl~poti\"'tiaceal?; ,~ family l:lY 
stromatic inoperculate Discomycetes, Myeolala 37;648-714, 
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Russula_]_es Ne"'lsletter 
8, E:uyck 

I trrtend t.o start Cl. Russulales He~deletter\ becauae I t h i nk ti me 1:3 ri pe f'or i t arid 
the need is grea.t, Having" studied. principally t.rop i.ce I Russulae for the past f i ve 
year~;: t.he lack of oommun icat.ton and discussion w i t h people who être equally 
int.erested. or experie:ncecl ..1.. .!.i the saJne topic has been particularly painful. 
Fur-t.her-mor-e, ,m:y study of Rus:sulae makes it clear t.hat the 
l.ack of e~{c:haEse of idea.s and ma t.erIa I be tweeri Iuycologists of different cont i nen te 
who st.udy t.he i r Ioca l flor-a DI Russulales Ob!3CUreS many obv i.ous relatiorlships 
between these mycofloras. 

I am convineed thê .. t t.h is salue need t o exchange ideas and exper iencee or' to discuss 
pr-obIems must also ex isrt on a much smaller scale or f or those who have not the 
facilitv of an extensive Library or of the support of other mycologists with similar 
interests. 

-'- ,-' IS mv conv rcri on t.hat t:ielng infcrrüed of new or- cur-r errt projects on Russulale:3 
could te pr-of i tÇ1t;le I"Gr all of U •.. · .0) , and T hope that better communication and 
inte:-cact.ion m vco 1. Oil"lSTE; .s :_: in F~ussulalf=s it!ill be ach teved 
through this Newsletter. 

My a tm is to publish at lea::=:t two issues a year~ probably more during the first 
years. 
Contents? Ths following ITems could be included: 
- revisions (started, under way, naer completion, completed) 
- exsiccatae liE;ts of per-sone l herbaria, of revisions 

warrted or exchange items: exsiccata, copies of rare papers 
- missing types 
- Dublication lists (with abstracts) 

- regional bibliagraphies 
- nomenclatural problems 
- floristics 
- identification problems 
- excursions lists for Russulales, planned expeditions 
- etc,;, other suggestiolH3 are we lcome. 

Since dried material is essential to most taxonomie ,,,ork or can ~3erve as possible 
reference colleetions for simple identifications. it is very useful to inform 
colleagues on the availability of collection duplicates. Same 
contributions to our present knowledge of Russula come from 

very important 
"amateurs" (e.g. 

Ro:m.agnes:i!) wh rch aften po:~::;e;:=,s large and rmpor-tan t personnal herbaria j 

Mycologists studying Eur opean Russuia have seldom seen Amer-Ican specimens or 
species and vice ver-sa. \·1hy no t exchange collections? This wou Id surely corrtr+bute 
t.oward a be t ter-, mor-e na+ur-aI classificatiori. 

I :3uggest that intere~3t,:?d per-::;:;oLS senel me their offers (which concern fully 
annot.at.ed , t.ypica.l specllnens ror: ~ species w i t n garanteed identification) for 
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or/and 118"[,8 DI vJanTeCi species, In 

3: weIl known species but restricted to soecific habitats of limited occurenee 
5: rare, difficult or hardly known species 
6: endemie species in a very restricted area 
7: tropieal, hypogeal or scotioid species 

10: type specimens (should not be asked f'or private collectionsJ 

list of ne~~? narn.es and comb i nat.Ions . I hope to provide a liEt of all va l td RL1;=;~3ula 
names in one of the first i:3sues of the Newsletter. 

Th i w Ne'''lslett~-=r w i l I not be resiricted to purely t.axcnom i c r2E.e8.:r·ch j -r.!:7- a:nyt.hing 
wh i.ch has te do \'~ith Russulales can be included. The liÏe\"l~=;letter can oe of great 
value in resolving problems (riolnenclature, syste:matic:;s, ... ) for' these involved in. 
aspects of applied mycology (foresters for example). 

Auot.her- a i m of this Newslette:r- is te Lnf or-m mycologiEts on r'ecerrt pub.l icat tons or- 
to fournish complete regional 
the editor should permit to 
Russulales. Anyone interested 

bibliograhies. Sending copies of published articles to 
build up a complete Librarv .f f'cr' all li terat.ure 
in rare or very recent publications cou Ld then easily 

obt.ain t.hem by asking t.he editor for copies. Thi:3 wou Id be par-t icul ar-Iy handy for 
mycologists in tropical countries. 
There are no geographical limits and especially 
very difficult access to most literature are 
}T e'dS letter. 

lilycologists in the tropics who have 
encouraged to +.. . in this parvlclpa-r:e 

, 

Russula.les lS to be i rrter-pre ted in it;s large:3t S8TiSêt it mc ludes a I I taxa wh tch 
belong to the series of "Asterosporales". 

I propose t ha t the Newsletter is published in English. The Newsletter should be 
ee If-ieuppor t l.ng by asking a small yaerly corrtr-i but.Lon. iL· s:hould be in the library 
of every mycological society or association. The first issue should be pub l irshed in 
:Hard. 1991 f 

Could you please send adresses of possibly interested mycologists and mycological 
associations to me';1 Do it now , right away ! On Iy \~lith sufficient respons from a l l 
over the wcr-l d , thiv'{ Ne\'1s1etter- can beoome a success and render Inva luab Ie servi ves 
to all who are interested in Russulales~ Make this N'e~'lsletter knowri to your fe How 
Jü.ycolog ist;~ ~ 

Bart Buyck , }fagerrûan:=:dreef 3 ~ B79900 Eek l.o , phorie: 091/77.20,37.1 

Rijksuniver:3iteit Gent, Laboratorium voor Mm'fologie, Systematiek en Ecologie van de 
Pref. Dr. P. Van der Veken , I(.L. Ledeganckstraat B-9000 Gent, pnone: 

091/22.713 .21 ex t , 496, fax: 091/20.50.83. 
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~ycalogische Excursies aan de Kust 
in het Allerheiligen-weekend 1990 

Zoals vorige .jaren ri:::hten de Allt;'lerpse l1ycologisclle Kring en. af: l~lycologi==;che 
Werkgroep Oos+- Vla.3.nd2ren geza:menlijke excurs iee "int l.UC; t, logie:3:rnoE;elijkheicl in het 
vakantiehuis "Ter H~21:men in ODEtduinl'~erke <Kinderla.an 7b, telefoon 058/23.45.02). 

donderdag 1 november ,-' Excursie t.e Knokke ~ Oosthoek ~ Koning's DDS. Bijeerd."-;:oILlSt. 
9u:3 0 aan het kr-uispunt Bren laan en Oo i evaar-s laan . 
Namiddaghalte te Wenduine. 

Voo:r·lnidda.g·: Hannecar-t boe . Vert.re;k pa.rKlng Ter rie rme om 
9 uur. 
Namiddag: eventueel Kar-thutzer-dumen. 
rs A vondss: dia ts (mee te brengen!) 

zaterelag 3 novera ber Voormiddag: De Panne, natuurreservaat Houtsaegerduinen. 
Vertrek 9 uur parking ter Helme en ± 9u30 Gemeentehuis 
De Panne. 
Namiddag: vrij. 

zondag 4 november Voor-m iddag : De naan . Samerikome t bij de ~late:ctoren OITl 

9u45, Einde van de excursie ± 13 uur. 

Het logies r er' tielITIe voor de gane:e periode omvat avona.maai. ; 
pension, 1 ontbijt en 3 overnachtingen (handdoeken mee te brengen). 
De inschrijvingsvoorwaarden en meerdere informatie zijn te bekomen op vergaderingen 
en uitstappen van de kring alsmede bij P. Van der Veken telefoon 091/22.93,24. 
Aan de excursies kan uiteraard ook afzonderlijk wor-den deelgenorüen, 

Etentje ter afsluiting van het selzoen 1990 

ZIJn voorstel organiseert l~ i.co ray een e-renT.]e ter }-,p+ 

paddestoelenseizoen 1990, Hiermede wor d t een oude gewoonte terug opgenomen. 

Het diner zal doorgaan in Feestzaal Neerhof, Hoenderstraat 
CNijlen) op vrijdag 30 november 1990 te 19u30, 
1<feerdere inlichtingen kunnen bekomen wor den tijd(~ns onze 
vergaderingen of telefonisch bij F. Ntco lay <03/216,04.19) 
(03/353,16.21>. Gelieve uiterlijk vóór zaterdag 17 november 1990 

2 t 250B rr " LeSSEl 

uitstappen en 
of F. Dielen 

(laatste uitstap 
te Zoersel) in te schrijven. 

verwacnren alle leden en hun huisQ:'enoten. '-_I 
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Agenda 

za-cer"ct.3.g E- tot. zaterdag 15 SenTe!11ber 
Studieweek te Waliersheim. 

dinsda.g 25 :3epte!ll ber 1rLicrcscopie \l8.11 Paat.hvre l Ia .J beginners. L, Leneer-ie 
zaterdag 29 en zondag 30 s20tember 

DeillOrtetratiedagen in I!V:r"ieselhof" te Oelegem 
dinsdag goktober Bepalingsavond. r, Di.eien 
zaterdag 13 en zondag 14 oktober 

Paddstoelententoonstelling in "Kindervreugd" In het 
Peerdsbos te Brasschaat 

dinsdag ~~ OKTooer Bepalingsavond. F, Dielen 
dOYlriE!rdag 1 tot zondag 4 november 

Allerheiligen weekerHi t.e Ooa+dut nker-ke. Zie voor- meer' 
informatie elders in dit nummer, 

dinsdag 13 november ReE:ul t.aten van de studie'rveek te \,Ilalle:rsheim en. het 

vrijdag 30 november 

Allerheiligen h'eekend aan de Kust. 
LaatEte uitstap van het jaar- te Zoer-se l . 
Diner t.er afsIui ting van het seizoen 1990. Gelieve 

p, Dl.el.en 
za~eraa~ 17 november '-' 

tijdig in te schrij~~eTl. 
dinsdag 27 november 
dinsdag 'l '1 december Diareeks. G. 8. E, Vandev-en 

Vrolijk Kerstfeest, geen vergadering, 

Paddestoelententoonstellingen 

Zaterdag 29 en zondag 30 september, 10-17 uur, 
Demonstratiedagen in Kasteel "Vrieselhof" te Oelegem 

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober; 10-17 uur, 
Loka l en KindervreuS"Q in het Peerdsbos te Brasschaat. 

Zaterd.ag· 29 september tot \lrlJa.ag 5 oktober; 9-18 uur. 
Rijksuniversiteit Gent, Plantentuin, K.L Ledeganck- , 
straat 35, 9000 Gent. 

~~: ~~ 
,_~ '_':'..l.. 

(zaterdag vanaf 13\30 uur). 
Natuurhistorisch Museum, Vautierstraat 29, 1040 Brussel 

Maa11dag" L· 0 1:. 19 9-18 
Uni'"lerslté de Mans, Fac . de Méd.ecine, 24 avenue du 
Champ de Mars, 7000 MODS. 


