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Editoriaal 

Frans Dielen 

Met het nummer 99.4 verschijnt het laatste nummer 
van onze AMK Mededelingen van de negentienhon 
derd periode of moeten we zeggen van dit "millen 
nium", maar niet iedereen is het daarmee eens. 
Het zou prachtig zijn indien we een relaas zouden 
kunnen opmaken van al het mycologisch moois dat 
deze periode ons heeft gebracht. Dit zou echter een 
enorme klus worden en het is misschien best dat 
ieder voor zich deze herinneringen in gedachten laat 
voorbij gaan. Laat ons daarom niet achteruit maar 
wel vooruit kijken. Doch willen we hiervan afwijken 
in verband met het voorbije jaar. 

1999 kunnen we zeker geen al te best jaar noemen. 
Voorjaar noch najaar kunnen we mycologisch als 
geslaagd aanzien. 
Activiteiten waren er nochtans meer dan voldoende. 
Denk maar aan de normale bijeenkomsten iedere 
dinsdagavond in het RUCA en de waaier van voor 
en najaarsactiviteiten: 

de Vlaamse Mycologendag te Diepenbeek, 
de jaarlijkse tentoonstelling van voorjaars 
paddestoelen in de Plantentuin te Meise, 
de werkweek te Oignies-en-Thiérache, 
de jaarl ijkse paddestoelententoonstell ing te 
Brasschaat, 
het Allerheiligen weekend aan de kust, 
de ontmoetingsdag van ANKONA in het Ant 
werps Provi ncieh u is, 

en de 1 ste Vlaamse paddestoelenkijkdag die voor de 

AMK op 10 verschillende plaatsen in de provincie 
Antwerpen plaats vonden en waarvan we vanwege 
de Vlaamse Mycologen Vereniging een evaluatie 
over gans Vlaanderen verwachten. 

We bleven contact houden met binnen en 
buitenlandse collega's en met het Provinciebestuur 
dat ons zoals u reeds weet met een mooie subsidie 
bedacht. 
Dit alles vergt van een klei n aantal mensen een enor 
me inspanning en inzet. Zeer veel dank aan allen die 
hier iets hebben bijgedragen. 

Het jaar 2000 is niet ver meer af en een pak ideeën 
voor volgend jaar liggen reeds klaar. Data liggen 
echter allemaal nog niet vast, wel de Vlaamse Myco 
logendag die plaats vindt te Gent op 25 maart en de 
3de ontmoetingsdag van ANKONA in het Provincie 
huis op 12 februari (meer hierover op blz. 109 en 
blz. 110 van dit nummer). 

We blijven in het nieuwe jaar rekenen op uw mede 
werking en steun en hopen u op meerdere activitei 
ten te mogen ontmoeten. 

De Raad van Bestuur wenst hierbij al de leden en 
hun familie een Zalige Kerst, een spetterende jaar 
wissel en een heel gelukkig 2000, gespaard van alles 
wat maar negatiefs kan zijn! 

In memoriam Dokter Frans Van den Eynde 

Op 11 oktober j .1. overleed op bij na 91-jarige leeftijd 
in het "Klina-ziekenhuis" te Brasschaat onze ere 
ondervoorzitter Dr. Fr. Van den Eynde. 
Vele jaren heeft Dr. Van den Eynde samen met Mar 
cel Morren en wijlen Louis Imler het beleid van onze 
vereniging bepaald. Met zijn realistisch inzicht werd 
terdege rekening gehouden. In zijn actieve periode, 

indien zijn beroepsactiviteiten het toelieten, was hij 
steeds op post. Onze vereniging verliest met hem 
een uitstekend ascomycetenkenner en goed myco 
loog. Nooit zullen we zijn inbreng en steun aan de 
AMK vergeten. Dr. Van den Eynde zal een markant 
figuur blijven in de analen van onze vereniging. 
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Coprinus vermiculifer loss, ex Dennis in de Vlaamse kustduinen 

Peter-Jan Keizer 
Kruisweg 23, NL-3513 CS Utrecht, Nederland 

Summary 
Dung of cattie that grazed in the dunes of Flanders, was collected 
and incubated. Among a few common fungi Caprinus vermiculifer 
appeared. The species is very rare and this is the first record Ier 
Belgium. A description and micro drawings are given. 

Op 30 mei 1999 nam ik deel aan een excursie naar 
de terreinen Houtzagerduinen en Westhoek nabij De 
Panne Adinkerke. Beide terreinen worden 
tegenwoordig beheerd met behulp van grote grazen 
de dieren. 
In de Houtzagerduinen lopen een tiental ezels in 80 
ha duingebied. Helaas kunnen deze niet verhinderen 
dat het terrein langzamerhand met struweel begroeid 
raakt, waardoor de waardevolle graslandvegetatie 
verloren gaat. 
In de Westhoek wordt sinds enkele jaren begrazings 
beheer toegepast waarbij runderen en pony's wor 
den ingezet. Hier is het terrein in een overgangsfase 
geraakt naar een meer begraasde vegetatie. Het is 
daarom nog te vroeg om uitspraken over toe- of afna 
me van de kwaliteit van de vegetatie te doen. 
Een aardig aspect van begrazing van natuurterreinen 
is dat daardoor diverse soorten aan mest gebonden 
paddestoelen weer toenemen, die ervoor zeldzaam 
waren geworden. Opmerkelijk genoeg ontbreken 
veel van deze mestbewoners op mest die geprodu 
ceerd wordt door vee dat in hoogproductieve. be 
meste weilanden graast. 
Van beide terreinen is wat mest verzameld: van ezel 
uit de Houtzagerduinen en van rund uit de 
Westhoek. De mest is vervolgens buiten uitgelegd op 
een vochtige bodem en geregeld is geïnspecteerd of 
er paddestoelen zouden versch ij nen, met het 
volgende resultaat. 

Datum 
10-6 
1-7 
1-7 tlm 7-7 
9-7 
10-7 

Rund 
Coprinus miser 
Coprinus miser 
Coprinus vermiculifer 

Coprinus poliomallus 
Coprinus miser 

Coprinus vermiculifer is een zeer zeldzame soort, 
welke niet in de Belgische Aantekenlijst (Vandeven, 
et al., 1996) is opgenomen. Daarom werd het mate 
riaal ter controle gestuurd aan Kees Uljé. Deze kon 
de determinatie bevestigen en maakte de microteke 
ningen. 
In Nederland is tot nu toe slechts één collectie be 
kend, van het eiland Terschelling, bij Oosterend. op 
paardenmest. Voorts is de soort aangetroffen op mest 

99.4.86 

van hert en van olifant (Uljé, 1997). Hoewel het Inkt 
zwam met je in Utrecht verscheen, lijkt het toch ge 
rechtvaardigd om de soort als een Belgische vondst 
te boekstaven. Hoogstwaarschijnlijk hebben de spo 
ren in de mest gezeten en zijn ze door de vochtig 
heid ontkiemd. 

Macroscopische beschrijving (figuur 1) 
Hoed: eerst eivormig, circa 6-9 x 5-6 mm, later vlak 
uitgespreid, circa 12 mm diameter, muisgrijs, met 
witte, vezel ige vel umbedekki ng, naar het centrum 
dichter. Hoedrand opvallend gestreept-gevoord. 
lamellen: eerst lichtgrijzig met witvlokkige snede, 
later donker door de sporen, matig gedrongen 
staand. 
Steel: circa 20-30 x 1 mm, cilindrisch, aan de basis 
bij de aanhechting iets verbreed, witachtig fijn be 
rijpt. 
Sporee: zwart. 
Geur: onbeduidend. 
Smaak: niet getest. 

Figuur 1: Coprinus vermiculifer: 
habitus (maatstreep is 1 cm). 

Microscopische beschrijving (figuur 2) 
Sporen: (37;2,1)1: 8,5-12,2 x 5,3-6,7 ,um, gemiddeld 
9,9-10,7 x 5,9-6,2 ,um, Q = 1,50-1,90, gemiddelde 
Q = 1,70. Sporen ellipsoïd, zeer donker, bijna zwart 
sub microscoop, wand glad, met kleine centraal ge 
plaatste kiempore (circa 1 ,um diameter). 
Basidia: 18-30 x 7,5-9,5 ,um, 4-sporig. 
Pleurocystiden en cheilocystiden: van gelijke vorm, 

37: aantal gemeten sporen, 2: aantal nagekeken 
vruchtlichamen, 1: aantal collecties waarop de 
metingen werden verricht. 
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Figuur 2: Coprinus vermiculifer: a. sporen, b. basidia, c. pleurocystidia, d. uiteinden van de 
velumcellen (maatstreep is 10 Ilm). 

ballonvormig tot langwerpig tot breed ellipsoïd, een 
deel breed cilindrisch tot subutriform, 50-80 x 24-50 
,um. 
Velum: basiselementen dunwandig en dikwijls opge 
blazen, eindcellen hyalien, cilindrisch, vertakt, dik 
wandig, wanden tot 2,5 ,um dik, met duidelijke ges 
pen bij de septen, 20-130 x 2,5-9,5,um. 

Dank 
Mijn hartelijke dank gaat uit naar Kees Uljé (Alphen 

a/d Rijn) voor controle van de determinatie, de 
microtekeningen en correctie van dit artikel. 
Literatuur 
ULJÉ C.B. & M.E. NOORDELOOS (1997) - Studies in 

Coprinus IV - Coprinus section Coprinus. 
Subdivision and revision of subsection Alachua 
ni. Persoonia 16 (3): 265-333. 

VANDEVEN E. ET AL. (1996) - Aantekenlijst voor 
zwammen en slijmzwammen. K.A.M.K., 
Antwerpen. 
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Enkele bijzondere Inktzwammen (Coprinus) uit de 
subsecties Micacei en Domestiel 

André de Haan 
Bezemheidelaan 6, 2950 Kalmthout 

Summary 
Some finds of rare and interesting Coprinus-species are discussed 
and illustrated with microscopical drawings. Coprinus truncorum 
(Schaeff.) Fr. and C. pallidissimlls Romagn. of the subsection Mi 
cacei: the first differs from Coptinus micaceus by the shape of the 
pileus, the absence of caulocystides and the spore-shape; the se 
cond (a first record for Flanders) by the large, vesiculose pleuro 
cystides and the dark ellipsoid spares. Bath were collected early in 
the season of 1999 at Antwerpen-Linkeroever (Province of Ant 
werp). 
In the same period Coptirius ellisii P.D. Orlon, belonging to the 
subsection Domestici, was collected in the surroundings of Mans 
(Province of Hainaut). This species is closely related to C. domes 
ticus and differs only in smaller and paler spares. The sock-like 
veil at the base of the stipe, as described by Orlon, is not a rele 
vant character and can also be found on other Coprinus-scecie« 
(a.o. C. domesticus, C. radians, C. xanthothrix). 
Keys 10 the species of the subsections Micacei and Domestici are 
added. 

Tijdens het voorjaar 1999 werden enkele interessante 
Inktzwammen verzameld uit de Subsecties van de 
Glimmerinktzwammen (Micacei) en de 
Viltinktzwammen (Domestici). Uit deze groepen ont 
moeten wij regelmatig Coprinus micaceus (Gewone 
glimmerinktzwam), C. radians (Rosse viltinktzwam) 
en C. domesticus (Grote viltinktzwam) en zo nu en 
dan C. flocculosus (Valse viltinktzwam) en C. xan 
thothrix (Kleine viltinktzwam). Tijdens onze excursie 
in het Sint-Annabos te Antwerpen-Linkeroever (24 
apri I 1999) werd, naast de zeldzame Coprinus trun 
corum (Schaeff.) Fr. (Gladstelige glimmerinktzwam), 
C. pallidissimus Romagn. (Bleke glimmerinktzwam) 
verzameld. De eerste onderscheidt zich van Copri 
nus micaceus door de, vooral in jong stadium, onre 
gelmatig gelobde hoedrand en microscopisch door 
het ontbreken van steelbeharing (caulocystiden) en 
een andere sporenvorm (zie fig. 4). Coprinus pallidis 
simus werd voordien, voor Vlaanderen, nog niet ge 
meld en staat ook voor Nederland als uiterst zeld 
zaam (lll) genoteerd. Deze soort is vooral micro 
scopisch van de Gewone glimmerinktzwam te onder 
scheiden. Macroscopisch zou de hoedkleur bleker 
zijn, maar dit was bij onze collectie niet opvallend. 
Microscopisch is er echter weinig overeenkomst, C. 
pallidissimus heeft talrijke, grote blaasvormige pleu 
rocystiden (zie fig. 1) en donkere, ellipsoïde sporen 
(zie fig. 2), duidelijk verschillend van de, in 
voorzicht, bijna mijtervormige sporen (zie fig. 3) bij 
C. micaceus. De soort werd aangetroffen groeiend 
tegen een stronk (waarschijnlijk van Populier) in een 
klein bundeltje van vier vruchtlichamen. 
Op 16 mei bezochten wij, samen met enkele leden 
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van de Mycologische Kring van Mons een terrein 
gelegen boven een vroegere mergelgroeve. Onze 
gids en plaatselijke mycoloog Yves De Neyer trok 
onze aandacht op een viertal Inktzwammen die 
groeiend op een stronk, er naar onze men i ng uitza 
gen als volkomen normale Coprinus domesticus 
(Grote viltinktzwam) maar die hij, aan de hand van 
een vroegere determinatie, als Coprinus ellisii (Sok 
voetinktzwam) noemde. De soort zou zich van zijn 
dubbelganger onderscheiden door een rosse, viltige 
beursvormige bekleding van de steelbasis en door 
kleinere sporen (zie fig. 6 en 5). Coprinus ellisii werd 
in 1960 door P.D. Orton beschreven en ook hij geeft 
uiteraard deze kenmerken als onderscheid. Inder 
daad bleken twee van de vier vruchtlichamen een 
ros sokje te bezitten maar de twee andere (die ik 
meenam) hadden een kale steel basis. Echt overtuigd 
was ik dus niet. Van hetzelfde terrein, een honderd 
tal meter verwijderd van de eerste vondst, werd een 
ander C. domesticus-achtig vruchtlichaam verzameld 
en microscopisch met elkaar vergeleken en inder 
daad de sporen van de eerste collectie (zie fig. 6) 
bleken niet alleen kleiner, 6-8 x 3-4,5 zzrn tegen 7,5- 
10,5 x 4-5 zzm (zie fig. 5), maar ook lichter van kleu 
r, bleek grijsbruin en met een dunnere wand. De 
kiemporie is zwak tot duidelijk extern geïnclineerd. 
Andere microscopische verschillen kon ik niet vin 
den. Groot was echter mijn verbazing toen bleek dat 
drie van de vijf collecties die als Coprinus domesti 
cus in mijn herbarium waren opgeborgen, kleine 
bleke sporen hadden en dus C. ellisii moesten heten. 
Hetzelfde resultaat, 2 van de 4, uit het herbarium 
van Ios Volders. Bij geen van de herbariumexempla 
ren, met kleine sporen, was enig spoor van velum 
resten aan de steelbasis te bespeuren; maar wel dui 
delijk bij één exemplaar, uit het herbarium van los. 
met grote sporen en dus behorend tot C. domesticus, 
wat maakt dat dit kenmerk niet relevant is en voor 
komt bij beide soorten. Eenzelfde fenomeen kon ik 
waarnemen bij een collectie Coprinus radians en C. 
xanthothrix. Of het verschil in sporenkenmerken 
voldoende is om C. ellisii als soort af te splitsen laat 
ik in het midden. Dit is met zekerheid enkel te 
bevestigen na kruisingsproeven en/of genetisch on 
derzoek. De Nederlandse mycologen hebben er hun 
twijfels over en commentariëren, in het "Overzicht 
van de Paddestoelen van Nederland", dat het mis 
schien slechts een variëteit van C. domesticus is. 
Door verschillende mycologen, die ,Coprinus ellisii 
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figuren 1-2 Coprinus pal/idissimus, 1: pleurocystiden, x500; 2: sporen; 3: Coprinus micaceus, sporen; 
4: Coprinus truncorum, sporen; 5: Coprinus domesticus, sporen; 6: Coprinus el/isii, sporen: x3000. 

niet onderscheiden, wordt bij C. domesticus de vari 
atie in sporenafmetingen zeer breed opgegeven, zo 
als bij Kühner & Romagnesi (1953) 6,5-10 x 3,5-5 
,Um, wat doet vermoeden dat ook hier beide soorten 
vermengd werden. 
Uit hetgeen vooraf gaat kan men besluiten dat deze 
soort vrij frequent voorkomt en een zekere determi 
natie enkel mogelijk is na microscopische controle. 
Bijgevoegd twee sleuteltjes die het op naam brengen, 
van de soorten uit de subsecties Micacei en Domesti 
ei, kunnen vergemakkelijken. Enkele soorten die wel 
voor Nederland werden gemeld maar bij ons nog 
niet, werden opgenomen tussen rechte haken. Ook 
worden enkele nieuwe of aangepaste Nederlandse 
namen voorgesteld (tussen " "), zoals Klei nsporige 
viltinktzwam, voor Coprinus el/isii, in vervanging van 
de misleidende naam Sokvoetinktzwam. 

Coprinus Sectie Veliformis 
Vruchtlichamen klein tot middelgroot (5-50 mm 
hoeddiameter). Velum op hoed samengesteld uit ron 
de cellen, al of niet gemengd met hyfen gevormd uit 
ketens van spoeivormige elementen 

SUBSECTIE MICA CEl - GUMMERINKTZWAM 
Vruchtlichamen middelgroot, ± vlezig (steeldiame 
ter ~ 3 mm); hoedkleur ± bruin; meestal groeiend 
op of tegen hout (soms begraven), dikwijls gebun 
deld. 
Velum als korrelige vlokjes (gelijkend op zandkorrel 
tjes), bij regen zeer vlug verdwijnend; samengesteld 
uit ronde cellen, al of niet verbonden door korte, 
dunne, wat kronkelige hyfen. 

99.4.89 
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1 - Steel glad (enkel geheel bovenaan wat bepoe 
derd), geen caulocystiden aanwezig; sporen 
ellipsoïd-ovoïd in vooraanzicht - 2 
1 * - Steel fijn behaard, wat viltig, caulocystiden aan 
wezig (soms vrij schaars); sporen ovoïd of subruitri 
form (bijna mijtervormig) - 3 

2 - Hoed jong wat onregelmatig geplooid tot gelobd, 
bleek okerbruin; velum aan de top wat bruin 
gekleurd; sporen (fig. 4) breed ellipsoïd in 
vooraanzicht, amandelvormig in zijaanzicht 

C. truncorum - GLADSTELIGE GLIMMERINKTZWAM 
2*- Hoed jong regelmatig eivormig, rossig okerbruin; 
geheel bedekt met zuiver witte velumkorreltjes; spo 
ren in vooraanzicht ovoïd, met breedste deel onder 
de helft 

[ C. saccharinus - "SUIKERGLIMMERINKTZWAM"] 

3 - Pleurocystiden talrijk (fig. 1), blaasvormig tot 
obovaal; sporen ovoïd (fig. 2); hoedkleur bleek oker 
bruin C. pallidissimus - BLEKE GLIMMERINKTZWAM 
3 * - Pleurocystiden ontbrekend of zeer schaars (dan 
alleen nabij de lamel rand); sporen ovoïd of subruitri 
form; hoed meer rosbruin gekleurd - 4 

4 - Velum donker rossigbruin; sporen ovoïd tot iets 
submitriform 

[ C. rufopruinatus - "ROSSE GLIMMERINKTZWAM" ] 
4* - Velum wit, enkel aan de top wat okerkleurig; 
sporen duidelijk submitriform (fig. 3) 

C. miceceus - GEWONE GLIMMERINKTZWAM 

SUBSECTIE DOMESTICI - VILTINKTZWAM 
Vruchtlichamen middelgroot, ± vlezig (steeldiameter 
~ 3 mm); hoedkleur ± bruin, soms bleek; groeiend 
op of tegen hout (soms begraven), soms op grazige 
plaatsen of op mest; dikwijls gebundeld. 
Velum (vooral aan de top) als vezelige vlokjes, sa 
mengesteld uit een mengsel van ronde cellen, vrij of 
in ketens, met daartussen hyfen gevormd uit ketens 
van spoeivormige elementen, dikwijls dikwandig en 
gekleurd, soms met bruin geïncrusteerd pigment. 

1 - Sporen gemiddeld> 12 J1m, met extern geïncli 
neerde kiemporie; velum wit (iets oker aan de top), 
overvloedig, wollig-vezelig; hoed grijs; op grazige 
plaatsen, tussen humus of houtsnippers 

C. flocculosus - VALSE VILTINKTZWAM 
1 * - Sporen gemiddeld < 10 J1m, kiemporie cen 
traal; velum steeds duidelijk bruin gekleurd (vooral 
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aan de top); hoed okerkleurig tot rosbruin; op stron 
ken, houtresten - 2 

2 - Sporen tot 8-11 (12) J1m lang; velum aan de top 
als rosse puntige schubjes; meestal in vrij grote bun 
dels aan de voet van stronken; rossig ozonium 
meestal overvloedig aanwezig 

C. radians - ROSSE VILTINKTZWAM 
2* - Sporen < 10 J1m lang; solitair groeiend of met 
enkele exemplaren bij elkaar, nooit gebundeld - 3 

3 - Op mest; velum openbrekend in vlokkige plakjes 
(als bij Amanita) [ C. bipellis - PLAKJESINKTZWAM ] 
3* - Op hout, stronken, (begraven) takjes; velum in 
kleine vezelige vlokjes - 4 

4 - Vruchtlichamen vrij tenger; sporen ellipsoïd tot 
amandelvormig in zijaanzicht, roodbruin in NH3- 

oplossing; velum met hyfen gevormd uit vrij dikwan 
dige, dikwij Is geïncrusteerde, okerbrui ne, spoelver 
mige segmenten; ozonium ontbrekend of zeer 
schaars; solitair, op (dikwijls begraven) takjes 

C. xanthothrix - KLEINE VILTINKTZWAM 
4* Vruchtlichamen nogal robuust; sporen 
cilindrisch-boonvormig, bleek ros- tot grijsbruin in 
NH)-oplossing; velum niet geïncrusteerd, zwak ge 
kleurd en minder dikwandig; rosbruin ozonium 
meestal aanwezig; op stronken en dode stammen 
van loofbomen - 5 

5 - Sporen (fig. 6) 6-8(8,5) x 3-4(4,5) J1m; bleek 
grijsbruin in NH)-oplossing; kiem porie iets geïncli 
neerd 

C. ellisii - "KLEINSPORIGE VILTINKTZWAM" 
5* - Sporen (fig. 5) 7,5-10 x 4-5 J1m; rosbruin in 
N H)-oplossi ng: kiem porie centraal 

C. domestleus - GROTE VILTINKTZWAM 

Soorten tussen [ ] zijn voor Vlaanderen nog niet ge 
meld. 
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Een Galeropsis in België! 

Ruben Walleyn* & Pol Debaenst** 
*Predikherenstraat 37, B-8750 Wingene 

* * Burgweg 19, B-8630 Veurne 

Summary 
The first record of the genus Caleropsis in Belgium is documented 
with a collection of C. apo ros Courtec. found in a garden's lawn 
at Veurne (W.-Vlaanderen), near the coast. As far as we know, it is 

. actually also the second known locality of this species. 

De aanschaf van een microscoop leek een goede 
gelegenheid voor één van ons (PDB) om nu eens 
eindelijk de talrijke vondsten met vraagtekens van de 
voorbije jaren onder de loep te nemen. Na verloop 
van tijd werden opnieuw die wat vreemde padde 
stoeltjes bestudeerd, die reeds twee jaar geleden in 
een gazon werden verzameld, en waarvan het ma 
croscopisch aspect goed vergelijkbaar was met het 
kleurplaat je van Caleropsis lateritia in Courtecuisse 
& Duhem (Fig. la). Na enig speurwerk kon de litera 
tuur over dit vreemde geslacht bij elkaar gehaald 
worden. 

Het genus Caleropsis behoort tot de groep der "seco 
tioïde fungi", een allegaartje van plaatjeszwamachti 
ge paddestoelen die een soort overgangsgroep vor 
men tussen de gasteromyceten en de echte plaatjes 
zwammen. Uiterlijk hebben deze op een afstand nog 
wat het aspect van plaatjeszwammen (hoed + steel), 
maar de hoed rand van de secotioïde fungi komt niet 
van de steel los, of indien toch, zal de hoed zich niet 
spreiden. De plaatjes zijn nooit echt goed gevormd, 
ze zijn vaak geplooid of vormen een anastomoseren 
de massa. De sporen zijn geen ballistosporen, d.W.Z. 
dat net zoals bij de gasteromyceten de sporen niet 
actief door de basidiën worden weggeschoten. 
Dit feit is meestal waarneembaar door de meer sym 
metrische vorm rond de centrale as die de sporen 
dan vertonen; zo ook bij onze vondst, waarbij we 
vaststellen dat alle sporen tot 2,5 zzrn lange sterigme 
restjes dragen (vergelijkbaar met de sterigmeresten 
bij sommige gasteromyceten zoals Bovista). Onder 
tussen waren we er dan ook van overtuigd met een 
echte Caleropsis te maken te hebben. Deze vertonen 
microscopische verwantschappen met de Bolbitiace 
ae, en doen macroscopisch ook wat denken aan een 
gekleurd en verwelkt Isabelkleurig breeksteeltje (Co 
nocybe lactea). Soms wordt Caleropsis samen met 
enkele gelijkaardige genera in een aparte familie, de 
Galeropsidaceae, gerangsch ikt. 

In Europa waren tot voor 1990 de volgende drie 
soorten bekend (zie Moreno et al., 1989): 
- Caleropsis lateritia (Syn.: Castrocybe lateritia), zie 
ook Watling et al. (1986) en Grilli (1992); 

- Castrocybe deceptiva; 
- Caleropsis desertorum (Syn.: Castrocybe iberica), 
die een tweesporige variëteit heeft; waarna ook nog 
Caleropsis polytrichoides in Italië werd ontdekt (Po 
marico & Rath, 1991). 

Al deze taxa werden gevonden in mediterrane en 
continentale klimaatstreken van Zuid- en Oost-Euro 
pa. Van deze soorten lijkt Caleropsis lateritia gebon 
den aan gazons (Babos 1987, Grilli 1992). Dichter 
bij huis, in Chartres (ten ZW van Parijs) werd recent 
nog een andere soort beschreven uit de gazons van 
een hospitaal:, Caleropsis aporos (Courtecuisse, 
1993), 
Deze verschilt vooral van de andere in Europa voor 
komende taxa door het ontbreken van een duidelijke 
kiemporie bij de sporen. Ook in ons materiaal ont 
breekt bij de sporen eveneens een duidelijke kiem 
porie (Fig,l b). Wel neemt men aan de sporentop 
vaak een afvlakking van de binnenste membraan 
waar, maar van een echte kiem porie is geen sprake. 
Gezien ook de min of meer utriforme cheilocystiden 
een grote gelijkenis vertonen met deze van CaIerop 
sis aporos (Fig.l cl, menen we dat de vondst uit Bel 
gië deze soort betreft, Als sporenmaten noteerden 
wij ongeveer 13 x 9 .um, iets breder en met een klei 
nere variatie dan waargenomen bij het type (respec 
tievelijk 11-18 x 7-9,5 zzrn). Basidiën werden on 
danks vele pogingen niet waargenomen, maar dit 
blijkt een moeilijke opgave bij de meeste soorten uit 
deze groep paddestoelen, 
Voor zover bekend, is dit de tweede vondst van deze 
soort. 

Herbariummateriaal: Veurne, tuin Burgweg 19, 
IFBL: DO, 18, 11, 17 november 1997, Debaenst 97- 
315 (GENT), 

Met dank aan André Fraiture (BR) en T. Lohmeyer 
voor het verstrekken van moeilijk te vinden litera 
tuur, en Annemieke Verbeken voor de microscopi 
sche tekeningen, 
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Figuur 1. Galeropsis aporos (Debaenst 97-315). a. vruchtlichamen (fotokopie exsiccaat), b. sporen, c. 
cheilocystiden (maatstreep = 10 f-lm). (del. A. Verbeken). 
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Onderzoek naar het voorkomen van microfungi op Riet 
(Phragmites australis) deel 5 

Hubert De Meulder 
Verenigde Natieslaan 131, B-2660 Hoboken 

Summary 
A one year investigation of micro fungi associated with decaying 
stems and blades of Reed (Phragmites australis) was executed 
from January till October 1998. 
The total number of fungi recorded amounts to 46 (5 Myxomyce 
tes included) see table. 
Four species are presumed to be new to the Belgian mycoflora: 
Leptosphaeria cladii Cruehet. Coprinus kubickae Pilat & Svrèek, 
Psathyrel/a almerensis Kits van Wav. and Tetraploa aristata Berk. 
& Broome. 
In this last contribution five species are briefly described and illus 
trated with macro- and microscopical drawings. They belong to 
the following orders: Leotiales: Brunnipila palearum; Aphyllopho 
rales: Tomentel/a bryophila; Agaricales: Lachnel/a vil/osa, Maras 
mius curreyi and Marasmius limosus (see also AMK Mededelingen 
98: 70-75, 98: 109-114, 99: 48-53, 99: 64-68, for description of 
Coprinus kubickae and Psathyrel/a almerensis see AMK Medede 
lingen 98: 104-108 and 99: 46-48). 
The results of the investigation are evaluated .. 
Exsiccates are deposed at Meise (BR). 

Samenvatting 
Een onderzoek naar het voorkomen van microfungi op dode sten 
gels en bladeren van Riet (Phragmites australis) werd uitgevoerd 
van januari tot oktober 1998. 
Vier soorten werden nog niet gemeld voor de Belgische mycoflo 
ra: Leptosphaeria cladii Cruehet. Coprinus kubickae Pilat & 
Svréek, Psathyrel/a almerensis Kits van Wav. en Tetraploa aristata 
Berk. & Broome. 
In deze laatste bijdrage worden vijf soorten in het kort beschreven 
en geïllustreerd met macro- en microscopische tekeningen. Ze 
behoren tot de volgende ordes: Leotiales: Brunnipila pa/earum 
Lederbruin franjekelkje; Aphyllophorales: Tomentel/a bryophila - 
Roestgeel rouwkorstje; Agaricales: Lachnel/a vil/osa - Wit wol 
schijfje, Marasmius curreyi - Oranje grastaailing en Marasmius 
Iimosus - Rietwieltje (zie ook AMK Mededelingen 98: 70-75, 98: 
109-114, 99: 48-53, 99: 64-68, voor beschrijving van Coprinus 
kubickae en Psathyrel/a almerensis zie AMK Mededelingen 98: 
104-108 en 99: 46-48). 
De resultaten van dit onderzoek worden geëvalueerd. 
Exsiccaten van de gevonden soorten werden gedeponeerd in de 
Nationale Plantentuin van België. 

Het onderzoek 
Tijdens het onderzoek van microfungi op afgestorven 
rietstengels, dat werd uitgevoerd in 1998, werden in 
totaal 84 collecties ingezameld van telkens tientallen 
rietfragmenten die eerst geselecteerd werden op het 
mogelijk voorkomen van vruchtlichamen. 
Bij het selecteren van het materiaal is het van belang 
het substraat met de loep aandachtig te bekijken. 
Niet zelden liggen de peritheciën ingezonken onder 
de epidermis en zijn dan slechts aan het oppervlak te 
zien met hun ostiolen. Op één rietfragment kunnen 
ook meerdere soorten voorkomen. Vochtig liggende 
stengels gaven doorgaans de beste resultaten maar 
ook op staande halmen werden vruchtlichamen 

aangetroffen, vooral aan de basis. 
Het verzamelen van het materiaal werd voornamelijk 
verricht in de omgeving van Antwerpen, in rietkra 
gen en -velden met eenzelfde waterkwaliteit. 
De seizoengebondenheid samen met de successie 
van paddestoelen in de afbraak van dood organisch 
materiaal is een bekend verschijnsel; ook bij het on 
derzoek van microfungi op afgestorven rietstengels 
was dit duidelijk merkbaar. Sommige soorten zijn 
echte pioniers en vertonen zich slechts in de vroege 
lente terwijl andere alleen aanwezig zijn in de late 
zomer of herfst; nog andere zijn dan weer voor een 
groot deel van het jaar aanwezig; zelfs 2 tot 3 jaar 
oude stengels gaven vaak nog goede resultaten. 
Er werden 46 soorten genoteerd waarvan 25 
Ascomyceten, 10 Basidiomyceten, 6 Deuteromyce 
ten en 5 Myxomyceten (zie tabel). 
Bij het determineren werd de voorkeur gegeven aan 
vers materiaal dat onderzocht werd in water en 
Kongorood in ammoniak. 
Voor de toegepaste methode bij dit onderzoek zie 
AMK Mededelingen 98: 70-75 deel 1. 

Besluit 
Het zoeken, vinden en determineren van microfungi 
is een zeer fascinerende bezigheid en in vergelijking 
met macrofungi even interessant; het biedt tevens de 
mogelijkheid om ook in de "stille" periodes, wan 
neer "grotere" paddestoelen niet of nog niet aanwe 
zig zijn, de mycologische activiteiten op peil te hou 
den. Riet is hierbij een zeer goede waardplant, ge 
makkelijk te herkennen (ook in afgestorven 
toestand), veelvuldig aanwezig en ook in de zomer 
heel wat te bieden heeft. Tijd en inzet geven echter 
de beste resultaten. 

Beschrijving per soort 
De aanduiding van de frequentie in de opmerkingen 
is gebaseerd op het voorkomen van de soort tijdens 
het onderzoek. 

33. BRUNNIPILA PALfARUM (Desrn.) Baral 
Syn.: Dasyscyphus palearum (Desm.) Massee, Lach 
num palearum (Desrn.) Korf 
Lederbruin franjekelkje (Plaat 1, figuur 1). 

Apotheciën: tot 1,2 mm diameter, bekervormig, ge 
steeld, excipulum dicht bedekt met, bruine haren, 

99.4.93 
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het substraat of in kleine groepjes bijeen. 
Steel: tot l,S mm lang en 0,3 mm diameter, cilin 
drisch, behaard, onderaan donkerbruin. 
Haren: tot 100.um lang en 3-5,5 .um diameter, cilin 
drisch, dikwandig, gesepteerd, top afgerond en iets 
dikker, min of meer hyalien, bedekt met korrels, aan 
de top soms met kristallen. 
Asci: 45-60 x 4,5 zzrn, cilindrisch, kort gesteeld, aan 
de top afgerond of iets conisch, dunwandig, 8-sporig, 

. J+. 
Sporen: 7,6-11 x 1,5-2 zzrn. l-cellig, spoeivormig, 
recht tot iets gebogen, glad, hyalien, dunwandig, 
schuin l-rijig. 
Parafysen: tot 80 x 7,5 zzrn, lancetvormig, naar de 
top uitlopend in een scherpe punt, onderaan gesep 
teerd, 15-20.um boven de asci uitstekend. 
Onderzocht materiaal: Boom, De Schorre, IFBL: 
D4.16.12, 21-3-1998; Hoboken, Polder, IFBL: 
C4.35.23, 1-4-1998; op dode rietstengels; De Meul 
der (BR). 
Opmerkingen: deze soort is een saprofyt voorname 
lijk op allerlei dode grasstengels. 
Ze wordt weinig vermeld maar werd tijdens het 
onderzoek niet zelden aangetroffen. 

34. TOMENTELLA BRYOPHILA (Pers.) M.J. Larsen 
Roestgeel rouwkorstje (Plaat 2, figuur 3) 

Vruchtlichaam: resupinaat, een los viltig weefsel 
vormend, licht rosbruin; subiculum donkerder. 
Sporen: (-7,5)8-9,5 .um, bijna rond, bruin, met spitse 
stekels tot 3 .um lang, soms met druppels. 
Basidiën: 40-60 x 7-11 zzm, cilindrisch-knotsvormig, 
4-sporig, sterigmen circa 4,7 zzrn lang, met gespen. 
Hyfen: dik- of dunwandig, gesepteerd, met gespen; 
subhymeniumhyfen 4-6 .um breed; subiculumhyfen 
4-7 .um breed, bruin, geen hyfenstrengen aanwezig. 
Cystiden: niet waargenomen. 
Onderzocht materiaal: Boom, De Schorre, IFBL: 
D4.16.12, op onderkant van liggend rietstengelfrag 
ment, 26-7-1998; De Meulder (BR). 
Opmerkingen: Opvallende kenmerken bij deze soort 
zijn vooral de kleur van het hymenium, de nagenoeg 
ronde sporen met spitse stekels en het ontbreken van 
hyfenstrengen. In de literatuur wordt verwezen naar 
de nauwverwante T. ferruginella (Bourdot & Galzin) 
Svróek maar deze soort heeft hyfenstrengen en klei 
nere sporen. Vrij zeldzaam. 

<-- Plaat 1 fig.l Brunnipilus palearum. A: apotheciën, 
B: apotheciën op substraat, C: ascus, D: parafyse, E: 
haar, F: sporen. fig. 2. Lachnella villosa. A: apothe 
ciën, B: basidie, C: probasidium, D: haren, E: hyfen, 
F: sporen (maatstreep = 10 flm). 

35. LACHNELLA VILLOSA (Pers.: Fr.) Gillet 
Wit wolschijfje (Plaat 1, figuur 2) 

Vruchtlichamen: O,S-l,S mm diameter, bekervormig, 
zittend, met ingerolde rand. 
Excipulum: dicht bezet met witte haren. 
Hymenium: glad, lichtgrijs, week, soms met secun 
daire vruchtlichamen in het midden van het hymeni 
um . 
Haren: 120-200 x 5-6,5 .um, cilindrisch, met ronde 
top, geïncrusteerd, dikwandig, dextrinord, in Kongo 
rood-ammoniak opzwellend op sommige plaatsen. 
Sporen: 13-15 x 6-9 .um, asymmetrisch, ovaal, vaak 
langs een zijde afgeplat, glad, hyalien, dunwandig, 
korrelige inhoud. 
Basidiën: 45-80 x 9-15 us«, knotsvormig, korrelige 
inhoud. 
Basidiolen: 58-80 x 5-5,5 zzrn, spoeivormig, met 
korrelige inhoud, talrijk aanwezig. 
Hyfen: 2-4 .um diameter, dunwandig, met gespen. 
Onderzocht materiaal: Grobbendonk, Militair do 
mein, IFBL: C5.34.24, 17-2-1998, op dode rietsten 
gel; De Meulder (BR). 
Opmerkingen: de gevonden soort heeft grote gelijke 
nis met Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.: 
Fr.) Fr., Dofpaars wolschijfje, maar volgens Moser 
(1983) heeft deze soort geen basidiolen en komt 
voor op takken. 
Niet algemeen. 

36. MARASMIUS CURREYI Berk. & Broome 
misv.: M. graminum ss. auct. euro 
Oranje grastaailing (Plaat 2, figuur 2) 

Hoed: 3-8 mm diameter, convex, later vlakker, met 
verdiept midden, oppervlak glad, radiaal gegroefd 
gefronst, oranjerood; bleker bij ouder wordend; rand 
scherp en gegolfd. 
Lamellen: L: 8-12, I: 0 (geen tussenlamellen), 
vervloeiend tot een collarium rond de top van de 
steel, witachtig, snede gaaf en bruin. 
Steel: 25-30 x 0,2-0,3 mm, stijf, rossig, naar de top 
lichter van kleur. 
Sporen: 7-11 x 4-5 .um, cilindrisch-elliptisch, glad, 
hyalien, inhoud met druppels. 
Basidiën: 19-22 x 6-7 .um, cilindrisch-knotsvormig, 
4-sporig, met gespen. 
Cheilocystiden: 9,5-13 x 6-7 zzm, cilindrisch 
knotsvormig, in bundels met talrijke uitgroeisels van 
2,5-5.um lang. 
Pileipellis: knotsvormige elementen, 10-15 x 6-10 
.um, met bruine, wratachtige uitgroeisels, met ges 
pen. 
Onderzocht materiaal: Niel, Walenhoek, IFBL: 
C4.55.41, op dode rietstengels, solitair of in groepen, 
13-8-1998, 27-6-1998; De Meulder (Bh 
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Opmerkingen: Marasmius curreyi is goed te herken 
nen aan de roodbruine kleur van de hoed en het col 
larium. Marasmius limosus Quél. heeft niet die felle 
kleur en is kleiner. 
Oe lamellen van het materiaal uit Niel, Walenhoek, 
hadden een opvallende bruine snede wat ik bij eer 
der gevonden collecties nog niet heb opgemerkt. In 
de literatuur vond ik hierover geen vermelding. 
Vrij zeldzaam op Riet. 

37. MARASMIUS L1MOSUS Quél. 
Rietwieltje (Plaat 2, figuur 1) 

Hoed: 0,5-3 mm diameter, oppervlak mat, beige tot 
lichtbruin, radiaal gestreept-gegroefd van rand tot 
midden, later uitgespreid, midden iets ingedeukt en 
donkerder; jong halfkogelvormig, met kleine papil. 
lamellen: l: 7-9, I: 0, vuilwit-isabelkleurig, breed 
aangehecht of met een goed zichtbaar collarium, 
snede dezelfde kleur. 
Steel: 7-13 (-20) x 0,1-0,2 mm, cilindrisch, draadvor 
mig, donkerbruin tot bijna zwart, aan de top wit, 
glad, glanzend. 
Sporen: 8,5-11,5 x 4-6 .um, pitvormig, dunwandig, 
hyalien. 
Basidiën: 15-23 x 6-8 ut», knotsvormig, met gespen, 
4-sporig. 
Sporee: niet uitgevoerd. 
Cheilocystiden: 16-23 x 9-17 urt», knots tot peervor 
mig, in de bovenste helft met wrattige uitgroeisels. 
Pileipellis: met knots tot peervormige cellen van 13- 
20 x 6-15 .um, in de bovenste helft met wrattige uit 
groeisels. 
Onderzocht materiaal: o.a. Schelle, Maaienhoek, 
IFBL: 04.55.11,27-8-1998; Boom, Oe Schorre, IFBL: 
04.16.12, 29-8-1998; Hoboken, Polder, IFBL: 
C4.35.23, 7-9-1998; op afgestorven rietbladeren, Oe 
Meulder (BR). 
Opmerkingen: door de kleine afmetingen en het spe 
ciaal substraat wordt de gevonden soort vaak over 
het hoofd gezien. In augustus/oktober ontbreekt deze 
kleine Taailing echter in geen enkel rietland, soms 
met tientallen op één rietblad. 
Vrij algemeen. 

+- Plaat 2 fig. 1. Marasmius limosus. A: 
vruchtlichaam, B: vruchtlichamen op substraat, C: 
basidie, 0: sporen. E: cheilocystiden, pileocystiden. 
fig. 2 Marasmius curreyi. A: vruchtlichaam, B: vrucht 
lichamen op substraat, C: basidie, 0: sporen, E: 
cheilocystiden, F: pileocystiden. fig. 3. TomentelIa 
bryophila. A: basidie, B: hyfen, C: sporen (maatstreep 
= 10 Ilm). 
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Voor de nomenclatuur werd Vandeven et al. (1996) 
gevolgd. 

Aanvulling 
Leptosphaeria pontiformis die in de "Aantekenlijst" 
1996 niet vermeld staat, werd in het vorig nummer 
deel 4 (AMK Mededelingen 99.3.65) als "nog niet 
eerder gemeld voor België" beschreven. 
Bernard Oeclercq laat weten dat hij die soort twee 
maal op rietstengels gevonden heeft (1992, 1996). 
Recent werd de soort ook nog gevonden door Gun 
ther Van Ryckegem. 

Postscriptum 
In "Uit de tijdschriften" (Coolia 42 (4): 258) verwijst 
Huub van der Aa over mijn artikel in AMK 
Mededelingen 99.2 naar enkele Leptosphaeria die 
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reeds enige tijd gecombineerd werden in Phaeosp 
haeria, wat mij, bij gebrek aan moderne monogra 
fieën, niet bekend was. De nomenclatuur die door 
mij gevolgd werd is deze van Vandeven et al. (1996) 
waarin alleen Leptosphaeria als geslachtsnaam ver 
meid wordt. 
De auteur duidt tevens op het algemeen voorkomen 
van Leptosphaeria (Phaeosphaeria) eustoma op Riet 

daar waar deze waardplant, in de door mij beschik 
bare literatuur niet vermeld wordt. Verder zou Lep 
tosphaeria (Phaeosphaeria) baldingerae meer op een 
soort gelijken die door monograaf Holm (1957) bij 
Trematosphaeria britzelmayriana wordt 
ondergebracht. P. baldingerae zou dan weer volgens 
Hedjaroudi (1968) aan beide uiteinden toegespitste 
ascosporen hebben. 

Paddestoelen en myxomyceten genoteerd op stengels en bladeren van Riet 
(Phragmites australis) januari - oktober 1998 

Frequentieschaal 
ZA: zeer algemeen, A: algemeen, F: frequent, 0: occasioneel, Z: zeldzaam. De aanduiding van de frequentie is 
gebaseerd op het voorkomen van de soort tijdens het onderzoek. 

Soortenlijst 

MYXOMYCOTA Slijmzwammen Periode Frequentie 
Arcyria cinerea Asgrauw netwatje 6 Z 
Crateri um min utum Gewoon kelkbekertje 5/6 0 
Didymium megalospermum Z 
D. squamulosum Variabel kristal kopje 6 F 
Stemonitis smithii Kaneelkleurig netpluimpje 6 Z 

ASCOMYCOTA Zakjeszwammen 
Dothideales 
Leptosphaeria arundinacea 1/8 ZA 
L. baldingerae 4/7 0 
L. cladii 5/8 0 
L. eustoma 4/7 0 
L. graminis 4/7 F 
L. herpotrichoides 5 0 
L. pontiformis 4/7 F 
Lophiostoma arundinis 1/8 ZA 
L. semiliberum 2/8 F 
Mycosphaerella I i neolata 2/7 ZA 
Pleospora vagans 4 0 
leotiales 
Albotricha acutipila Spiesharig franjekelkje 4/9 A 
Belonopsis hydrophi la Oeverviltmollisia 3/8 ZA 
B. retincola Rietvi Itmoll isia 4/8 A 
Brunnipila palearum Lederbruin franjekelkje 3/4 0 
Lachnum controversum Rietfranjekelkje 3/8 ZA 
L. tenuissimum Teer franjekelkje 4/8 0 
Moil isia pal ustris Moerasmollisia 4/8 A 
Perrotia phragmiticola Vleeskleurig franjekelkje 1/4 0 
Rutstroemia lindaviana Moerasstromakelkje 5 Z 
Ostropales 
Phragmiticola rhopalospermum Vleeskleurig rietstengelbekertje 3 0 
Rhytismatales 
Lophodermium arundinaceum Rietspleetlip 1/8 ZA 
Sphaeriales Kernzwammen 
Anthostomella tom icoides 8 0 
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Diapleella clivensis 
Phomatospora berkeleyi 

1 
4/6 

o 
o 

BASI DIOMYCOT A 
Uredinales 
Puccinia magnusiana 
P. phragmitis 
Ustilaginales 
Ustilago grandis 

. Agaricales 
Coprinus kubickae 
Lachnella villosa 
Marasmius curreyi 
M.limosus 
Psathyrella almerensis 
Aphyllophorales 
Tomentelia bryophila 
Typhula setipes 

Steeltjeszwammen 
Roestzwammen 
Fijne rietroest 
Grauwe rietroest 
Brandzwammen 
Rietbrand 
Plaatjeszwammen 
Rietinktzwam 
Wit wolschijfje 
Oranje grastaailing 
Rietwieltje 
Polderfranjehoed 
Plaatjesloze zwammen 
Roestgeel rouwkorstje 
Bladknotsje 

DEUTEROMYCOTA 
Moniliales 
Periconia minutissimus 
Tetraploa aristata 
Sphaeropsidales 
Camarosporium feurichii 
Cytoplacosphaeria rimosa 
Dinemasporium graminum 
Hendersonia culmiseda 

1/8 A 
1/8 ZA 

1/9 ZA 

6/8 F 
2 0 
6/8 0 
8/9 A 
6/8 0 

6 0 
4 Z 

5/6 
6/7 

A 
o 

6 
1 
3/6 
1/8 

o 
o 
A 
ZA 

Lunchpauze mycologie of de paddestoelen van Vevey en La Tour de 
Peilz, twee Zwitserse stadjes aan het Meer van Genève 

Tjakko Stijve 
Sentier de Cl ies nOl 2, CH-1806 St Légier 

Summary 
The author comments on mycological flora of the center of two 
small Swiss towns, situated on the Lake of Geneva. Lunch break 
forays over a period of 30 years permitted to find 173 species, 
mainly saprophytes. Among the 33 mycorrhizal species encounte 
red were 10 Inocybe sp., 4 Bo/etus and 3 Amanita. The mycoflora 
of the local parks and green beits proved remarkably poor in Rus 
su/a's and in Gasteromycetes. Among the species found, Agaricus 
bitorquis, Panaeo/ina foenisecii, Sepu/taria sumneriana, Leucoaga 
ricus pudicus, Inocybe patouillardii, Inocybe haemacta and Bo/bi 
tius veriicoior are discussed in some detail, not only from the 
mycological point of view, but also because of the peculiar che 
mistry and toxicology of some of them. 

Vevey en La Tour de Peilz zijn twee kleine gemeen 
ten gelegen aan de Zwitserse kant van het Meer van 
Genève, op ongeveer 30 km van Lausanne, de 
hoofdstad van het Franstalige Canton de Vaud 
(vvaadtland). Vevey heeft zo'n 16.000 inwoners, La 
Tour minder dan 10.000 en beide stadjes hebben 
hoegenaamd geen zware industrie. 
Er is veel wijnbouw, die vooral op de hellingen bo- 

ven de bebouwde kom wordt beoefend. Voorts heeft 
een bekende multinationale onderneming, groot pro 
ducent van melkproducten en andere voedingsmid 
delen er haar administratieve hoofdkwartier met veel 
personeel, hetgeen dus aanzienlijk bijdraagt aan de 
economie van de twee gemeenten. Toen ik in 1967 
naar Vevey verhuisde om daar te gaan werken in de 
kwaliteitscontrole van de genoemde onderneming, 
kreeg ik een plaats in de grote laboratoria, precies 
gelegen tussen de twee gemeenten en daarom toe 
passelijk "Entre deux villes" genoemd. Het gebou 
wencomplex kijkt uit op het Meer en is daarvan ge 
scheiden door een beboomde kade, die zowel in de 
richting van Vevey als van La Tour de Peilz loopt. De 
kade naar laatstgenoemde gemeente loopt langs de 
Jardin de Roussy, een park met vele statige en oude 
bomen, naar het kasteel van La Tour de Peilz, dat 
omringd is door groenstroken. De kade van Vevey is 
omzoomd door platanen en bloembedden en pas- 
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seert niet alleen een groot marktplein, maar ook een 
lommerrijk park. Kortom, de laboratoria van mijn 
broodheer bleken een ideaal uitgangspunt voor het 
maken van wandelingen tijdens de lunchpauze, 
waarbij ik als paddestoelen liefhebber al gauw speu 
ren ging naar de plaatselijke mycoflora. 
Het zal geen verwondering wekken dat men hier, 
evenals in een Nederlandse stad, banale soorten 
vindt als Flammu/ina velutipes (Fluweelpootje), Co 
nocybe tenera (Kaneelkleurig breeksteeltje), Lepiota 
cris ta ta (Stinkparasolzwam), Mycena galericulata 
(Helmmycena), Marasmius oreades (Weidekring 
zwam), Paxillus involutus (Gewone Krulzoom) en 
natuurlijk de meest algemene Inktzwammen. Aan de 
andere kant doet men er dikwijls vondsten, die in 
Nederland zeldzaam zijn, bijvoorbeeld Inonotus 
hispidus, de Ruige weerschijnzwam, die men vanaf 
juli al tegenkomt op de oude appelbomen, die de 
bewoners van beide gemeenten vaak in hun tuinen 
hebben staan, al nemen zij in deze tijd van over 
vloed zelden meer de moeite om de vruchten te 
plukken. Ook heb ik plaatsen genoteerd die mij elk 
jaar omstreeks eind mei een groep Roodwitte vezel 
koppen (Inocybe patouillardii) opleveren, maar het 
aantal vruchtl ichamen loopt de laatste jaren hard 
terug. Een volledige lijst van de 173 door mij in 30 
jaar gevonden soorten kan bij de redactie van AMK 
Mededel i ngen aangevraagd worden. Er ontbreken 
stellig paddestoelen waar ik als amateur weinig mee 
vertrouwd ben, zoals vertegenwoordigers van "moei 
I ijke" geslachten als Cortinarius, Entoloma, Galerina, 
Hebeloma, Inocybe en Psathyrella, maar veel kun 
nen het er niet zijn, want een stedelijke agglomeratie 
is niet ideaal voor deze zwammen. 
Het heeft weinig zin om de soorten in de lijst in ex 
tenso te behandelen. Vanzelfsprekend zijn de sapro 
fyten in de meerderheid (134), maar onder de 33 
mycorrhizavormers vinden we niet minder dan 10 
Vezel koppen, vier Boleten en zowaar nog drie Ama 
nieten. Merkwaardig is het vrijwel ontbreken van 
Russula's, een geslacht waarvan Adema (1999), in 
een vergelijkbare studie van de Leidse binnenstad, 
maar liefst 6 vertegenwoordigers vond. De 
Buikzwammen blijken ook slecht vertegenwoordigd, 
zo is er maar een enkele Lycoperdon, Nestzwamme 
tje en Bovist, terwijl Stinkzwammen geheel ontbre 
ken. In het naburige Lausanne, wordt de Grote stink 
zwam tot in het centrum van de stad gevonden en 
een park nabij Ouchy herbergt al jaren een grote 
kolonie Traliestinkzwammen (Stijve,1994). 
Het is waarschijnlijk zinvoller om hier een aantal 
paddestoelen. te bespreken, die aanleiding hebben 
gegeven tot bijzondere waarnemingen en onderzoe 
kingen. 
Een zeer algemene soort waarmee lange tijd mijn 
werkdagen praktisch begonnen, was de Straatcham- 
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pignon, Agaricus bitorquis. Deze bleek periodiek het 
asfalt van de parkeerplaats voor mijn woning op te 
breken. Het bijzonder vitale mycelium bracht in 
sommige jaren tussen mei en november wel vijfmaal 
overvloedig vruchtlichamen voort. De paddestoel 
groeide natuurlijk ook in het gazon, dat de parkeer 
plaats begrensde, tezamen met andere paddestoelen 
zoals Suillus collinitis (Valse melkboleet) en Tricho 
loma terreum (Grijze ridderzwam), beide onder Den 
netjes. 
Toen in het begin van de jaren 70 werd ontdekt dat 
sommige paddestoelen zware metalen als kwik, lood 
en cadmium ophopen (Stegnar et al., 1973; Stijve & 
Roschnik, 1974, Stijve & Besson,1976), besloot ik de 
mycoflora van het genoemde gazon aan een vergelij 
kend laboratoriumonderzoek te onderwerpen. Tot 
mijn verbazing bleek de eetbare A. bitorquis een 
geducht ophoper van kwik, koper en selenium en in 
mindere mate zelfs van zink en cadmium! De analy 
se van vier vluchten gaf een gemiddelde waarde van 
9,6 mg/kg kwik in de verse paddestoel, wat bijna 20 
maal meer is dan de maximaal toegelaten hoeveel 
heid voor vis! Zoals bekend mag worden veronder 
steld, bevatten vissen als tonijn en snoek vaak hoge 
concentraties van dit giftige metaal 
Voorts werden per kg nog gemiddeld 25 mg koper, 
10 mg zink en 3,6 mg cadmium gevonden. 
Daarentegen bleken de begeleidende soorten als s. 
collinitis en T. terreum veel minder met deze meta 
len te zijn belast. Tegen matige consumptie van de 
laatstgenoemde soorten bestaat dan ook geen 
bezwaar, maar A. bitorquis moet eigenlijk van de 
lijst van eetbare paddestoelen worden afgevoerd. De 
Zwitserse onderzoeker Quinche (1979) deed dit on 
derzoek nog eens dunnetjes over en daarbij kwam 
onze Straatchampignon er nog ongunstiger af. 

Een andere soort die mij professioneel nogal heeft 
beziggehouden is Panaeolina foenisecii, die nu Ga 
zonvlekplaat wordt genoemd. Dit paddestoeltje, dat 
eind mei, begin juni in grote groepen op de grasvel 
den voor ons laboratorium verscheen, raakte in het 
begin van de jaren 80 in een dubieuze belangstel 
ling, omdat Amerikaanse onderzoekers (Robbers et 
al.,1969) er de hallucinogene stof psilocybine in 
meenden te hebben ontdekt. Deze bewering werd 
zonder enige controle door mycologen, medici en 
zielzorgers verder uitgedragen, kwam in allerlei po 
pulaire publicaties terecht, zodat men in Duitsspre 
kend Zwitserland I uidkeels het gevaar signaleerde 
van de "überall wachsende Drogenpilze!" Het bleek 
allemaal zo een vaart niet te lopen, want bij onder 
zoek van op de plaatselijke gazons verzamelde pad 
destoeltjes, alsmede van betrouwbaar geïdentificeer 
de collecties uit andere Europese landen, de VS en 
Australië, bleken psilocybine en psilocine niet aan- 
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toonbaar (Stijve et al., 1984). 
Het oorspronkelijke positieve resultaat van Robbers 
et al.(1969) is waarschijnlijk toe te schrijven aan ver 
warring met de hallucinogene Panaeo/us subbettee 
tus, die in Amerika ook op grasvelden groeit, wat in 
Europa niet of zelden het geval is. P. foenisecii bleek 
wel grote hoeveelheden serotonine en 5-hydroxy 
tryptofaan te bevatten, twee stoffen waarvoor de far 
maceutische branche van de fi rma veel belangstel 
ling had. In de praktijk bleek echter dat celculturen 
van de Zuid-Amerikaanse plant Paganum harma/a 
veel efficiënter serotonine produceerden, waardoor 
de Gazonvlekplaat spoedig weer uit onze laboratoria 
verdween. 
Ceopora (Sepu/taria) sumneriana, de Cedergrondbe 
kerzwam, is een in Nederland en België zeldzame 
soort, die hier aan de Zwitserse Rivièra vrij algemeen 
is. Ik vond haar in 1972 voor het eerst, nl. onder een 
grote Ceder in de lardin Roussy te La Tour en ken nu 
vier vindplaatsen elders, want op die eerste plek 
heeft de fructificatie zich niet herhaald. Vaak komt 
deze Bekerzwam op vorstloze dagen in december of 
januari al tevoorschijn, maar eerst eind maart/begin 
april massaal. Een vijftigtal vruchtlichamen op enige 
vierkante meters zijn dan geen zeldzaamheid. In 
Zwitserland geldt deze soort nog als zeldzaam, want 
Breitenbach & Kränzlin (1981) vermelden maar twee 
vondsten. Men is het er over eens dat de soort uit 
Noord-Afrika afkomstig is, waar zij algemeen voor 
komt onder Atlasceders. Baumgartner (1999) 
vermeldt dat in Europa de aanwezigheid van die bo 
men nog lang niet het voorkomen van de 
Cedergrondbekerzwam garandeert, hetgeen ik uit 
eigen waarnemingen kan bevestigen. Keizer (1997) 
beweert dat G. sumneriana zou groeien op halfver 
teerde naalden op humusarme grond. Op drie van 
mijn vindplaatsen bleken zulke naalden echter nau 
welijks te vinden. 
De Cedergrondbekerzwam is evenals Ceopora (Sar 
cosphaera) coronaria, de Kroonbekerzwam, geen 
saprofyten, maar een ectomycorrhizavormer, die een 
groot deel van zijn voedingsstoffen van de boom 
ontvangt. Of de ceder de enige partner is staat niet 
vast. Keizer (1997) beweert dat de zwam ook voor 
komt onder Taxus en Lincolfs gids (1981) vermeldt 
zowel ceders als "yews" als symbionten. Er zijn aan 
wijzingen dat G. sumneriana eerst vruchtlichamen 
vormt als zijn partner minstens 15 jaar oud is. 
Zo werden de bekers onder een in 1978 in de tuin 
van mijn buurman geplante ceder eerst in 1995 ge 
signaleerd. Wellicht zou het de moeite waard zijn 
om systematisch deze aan de Zwitserse Rivièra zeer 
algemene bomen op aanwezigheid van de Ceder 
grondbekerzwam te onderzoeken. Dit lijkt gemakke 
lijker dan het is. Lieden van de plantsoendienst die ik 
gevraagd had eens naar dit zwam met je uit te kijken, 

lieten me tot tweemaal toe komen voor de hier zeer 
algemene Bokaalkluifzwammen (He/vel/a leucome 
/aena), die een oppervlakkige gelijkenis tonen met G. 
sumneriana. Deze He/vel/a's behoorden echter niet 
tot de Ceder, maar eerder tot de in de nabijheid 
groeiende Pinus. 
Tot voor kort was de Blanke Parasolzwam, Leucoaga 
ricus pudicus (ook wel L. /eucothites genoemd), een 
paddestoel, die tot de bedreigde soorten werd gere 
kend (Clémençon et al., 1980). De laatste 20 jaar is 
zij echter steeds algemener geworden, voornamelijk 
door het veelvuldig optreden op verse grasmatten 
rondom nieuwbouw. Zo stond in La Tour de Peilz 
kort na de voltooiing van een nieuw vormingscen 
trum het daarbij behorende gazon blank van deze 
paddestoel, maar dit verschijnsel herhaalde zich het 
daarop volgende jaar niet. L. pudicus heeft een voor 
keur voor voedselrijke plaatsen - ik vond haar eens 
in een bloembak op een balkon - maar het fructifice 
ren van het mycelium blijft onvoorspelbaar. 
De plaatselijke paddestoeleneters laten deze padde 
stoel onveranderlijk staan, want zij lijkt teveel op de 
dodelijk giftige witte Amanieten, waarvan hun veld 
gidsen gewagen. Dit neemt niet weg dat deze Para 
solzwam is opgenomen in de Belgische lijst (Vande 
ven, 1998) van op de markt toegelaten eetbare soor 
ten. Broed voor de kweek is in de handel, maar de 
belangstelling is niet groot, want de opbrengst is 
maar klein in vergelijking met die van Kweekcham 
pignons en Oesterzwammen (Verfaillie, 1999). 
Overigens zou het kunnen zijn dat het eten van L. 
pudicus niet helemaal onbedenkelijk is. Zo een 15 
jaar geleden vroeg een Zwitserse mycoloog mij of 
het niet mogelijk zou zijn deze "Lépiote pudique" 
van de reeds genoemde giftige Amanieten te onder 
scheiden d.m.v. een eenvoudige chemische reactie. 
Bij het uitproberen van verschillende reagentia bleek 
dat p-dimethylaminocinnamaldehyde (p-DMCA) op 
gelost in methanol-zoutzuur, dat een fraaie rode 
kleur geeft met sommige Amanieten, op het hoed 
vlees van L. pudicus na 1 à 2 min. een hemelsblauwe 
kleur ontwikkelde. Het p-DCMA reagens is vooral 
gevoelig voor tryptaminederivaten, zoals bufotenine, 
serotonine en psilocybine, waarmee het verschillen 
de bonte kleuren geeft. 
Het lag dus voor de hand om in de Blanke Parasol 
zwam de aanwezigheid van dergelijke stoffen te ver 
moeden, wat door verder onderzoek werd bevestigd. 
De paddestoel bleek twee van het aminozuur trypto 
faan afgeleide stoffen te bevatten, die inderdaad met 
het genoemde reagens hemelsblauw kleurden. Deze 
stoffen zijn waarschijnlijk verwand aan het in alle 
Vlekplaten voorkomende serotonine en haar voorlo 
per 5-hydroxytryptofaan (Stijve, 1985). 
Mogelijk zijn deze stoffen karakteristiek voor het 
geslacht Leucoagaricus, want ik kon ze ook aantonen 
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in te Arizona en Texas verzamelde Champignonpara 
sollen (Stijve & Demeijer, 1993). Over een mogelijk 
giftige werking van deze nader te onderzoeken tryp 
taminederivaten is natuurlijk niets bekend. De pad 
destoel wordt gegeten en is dus niet hallucinogeen, 
zoals dat onder meer met Psilocybe spp., die de 4- 
gesubstitueerde verbindingen bevatten het geval is. 
Een bijzondere paddestoel, die ik al noemde, is lno 
cybe patouillardi, de Roodwitte vezel kop, die in 
Nederland en België zelden voorkomt, maar die in 
Zwitserland geldt als vrij algemeen. De meeste mo 
derne Europese veldgidsen geven goede beschrij 
vingen van deze soort, die merkwaardig genoeg ont 
breekt in de klassieke populaire handboeken 
(Michael, 1918; Dumée 1912,jacottet, 1925). 
In de wetenschappelijke verhandelingen van rond 
1900 is zij met enige moeite nog wel te vinden als I. 
tritui var. rubescens (Bigeard et Guillemin, 1909). 
Oude standaardwerken over paddestoelenvergifti 
gingen (Roch, 1913; Sartory & Maire, 1921) besteden 
nauwelijks aandacht aan Vezel koppen, maar in de 
moderne handboeken (Flammer & Horak, 1983; Bre 
sinsky & Besl, 1985) wordt deze soort, die nog in 
1963 verantwoordelijk was voor een serie ernstige 
vergiftigingsgevallen in het Duitse Naumburg (Her 
mann, 1964), uitvoerig behandeld. 
Hoewel de paddestoel in het veld direct kan worden 
herkend aan de typische Vezel kop habitus en de ro 
de verkleuring van het vlees, schijnt verwisseling met 
de Voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa), die 
omstreeks dezelfde tijd groeit, niet zelden voor te 
komen. Het giftige principe van I. patouillardii is het 
biologisch buitengewoon actieve muscarine (Eugster, 
1957), dat de onvoorzichtige paddestoeleneter vaak 
al binnen een half uur een koliek met diaree bezorgt, 
gepaard gaande met zweten, braken en schuimbek 
ken. 
Muscarine ontleent haar naam aan Amanita musca 
ria, de paddestoel waaruit deze stof voor het eerst 
werd geïsoleerd, maar die niet verantwoordelijk is 
voor het roesachtige vergiftigingssyndroom van de 
Vliegezwam. Eigenlijk komt muscarine slechts in 
uiterst kleine hoeveelheden in deze paddestoel voor, 
maar bij de vroege chemische en farmacologische 
onderzoekingen trok de stof sterk de aandacht door 
haar hevige fysiologische werking (Bowden and Mo 
gey, 1958). Vele Vezel koppen en enkele Trechter 
zwammen (Clitocybe spp.) bevatten 100 tot 200 
maal meer muscarine dan de Vliegezwam, maar dat 
is eerst zeer laat ontdekt. Eerst in 1957 verkreeg Eug 
ster de stof uit I. patouillardii in hoge opbrengst, 
waarbij de bewerking veel eenvoudiger bleek dan de 
afzondering uit A. muscaria. Er is dus alle reden om 
muscarine te herdopen in "inocybine". Een vergelij 
kende studie van het muscarinegehalte van 13 Vezel 
koppen en 7 andere paddestoelen werd gepubliceerd 
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door Stijve (1982). 
Anno 1999 beperkt het voorkomen van I. patouillar 
dii in mijn onderzoekingsgebied zich tot een privé 
tuin in Vevey. Aan het eind van de jaren 70 kwam de 
paddestoel in juni en juli massaal voor aan de voet 
van een kasteelmuur te La Tour de Peilz. De bodem 
is daar sterk kalkhoudend en in de onmiddellijke 
nabijheid groeiden Linden. Na het openstellen van 
het kasteel en het omringende park voor het publiek 
is het aantal jaarlijks terugkerende vruchtlichamen 
voortdurend afgenomen. 
Met het kappen van de Linden is blijkbaar ook de 
laatste levensvoorwaarde verdwenen, want de laatste 
5 jaren heb ik daar geen Roodwitte vezel koppen 
meer gezien. 

Een andere interessante Inocybe, waarvan ik echter 
in 30 jaren slechts één vindplaats noteerde, is de 
Roodgroene vezel kop, Inocybe haem acta, een soort 
die overal zeldzaam schijnt te zijn. Een goede be 
schrijving geven Enderle & Stangl (1980/81). I. hae 
macta behoort tot de vijf Vezelkoppen, waarvan in 
1985 werd vastgesteld dat ze, net als sommige Kaal 
kopjes en Vlekplaten, de hallucinogene stoffen psilo 
cybine en baeocystine bevatten (Besl & Mack, 1985; 
Stijve et al.. 1985). 
Ik vond dit paddestoeltje herhaaldelijk op het terrein 
- half park - half tuin - van een vooroorlogs apparte 
mentenblok in La Tour de Peilz. Eerst verschenen er 
elke september/oktober slechts enkele exemplaren, 
maar de laatste jaren heeft het bestand zich sterk uit 
gebreid. In 1997 en '98 vonden we genoeg om met 
een viertal personen de hallucinogene eigenschap 
pen van deze Vezelkop uit te proberen. Dit lijkt wat 
roekeloos, maar wij konden bij het oorspronkelijke 
onderzoek al vaststellen, dat psilocybinehoudende 
Inocybes vrij zijn van het giftige muscarine (Stijve et 
al., 1985). Het schijnt inderdaad dat deze stoffen 
elkaar uitsluiten. 
Een verslag over de goeddeels plezierige ervaringen, 
die ons na de inname van de Roodgroene vezelkop 
deelachtig werden, verscheen onlangs in het 
tijdschrift Eleusis (Stijve & Glutzenbaum, 1999). 
In het midden van de jaren 80 werd in beide ge 
meenten het gebruik van houtsnippers tegen onkruid 
in bloemperken en -bedden algemeen ingevoerd. 
Deze oorspronkelijk Amerikaanse gewoonte bracht 
een opvallende verrijking van de mycoflora met zich 
mee. Soorten die men tot dan toe zelden zag, als 
bijvoorbeeld Peziza vesiculosa, Agrocybe dura en 
Volvariella speciosa werden plotseling zeer alge 
meen. Dit gold ook voor een Bolbitius, die ik eerst 
voor een ongewoon robuste vorm van B. vitellinus 
aanzag, maar het bleek al spoedig dat het hier om 
een vrijwel nieuwe soort voor Zwitserland ging. De 
felgele klokvormige slijmige hoed met een doorsne- 
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de van tot 5 cm vertoonde een oranjebruine schedel 
en een aderig netwerk. 
De vrije gele plaatjes stonden dichtopeen en de 
steel, tot 10 cm lang, 0,5-0,7 cm dik, was van boven 
berijpt geel en naar onderen toe wit. Deze padde 
stoel groeide in juni 1987 massaal op het terrein van 
de gemeentelijke kwekerij op met houtsnippers ver 
mengde aarde en was daarna ook regelmatig in aller 
lei bloemperken langs het meer aan te treffen. Aan- 

. vankelijk dacht ik het met de Amerikaanse B. reticu 
latus, waarvan Arora (1986) "the reticulate - veined 
or netted cap" signaleert, te doen te hebben, maar de 
andere kenmerken klopten niet. 
De identiteit bleef onzeker totdat F urrer-Ziogas 
(1989) de paddestoel uitvoerig beschreef en identifi 
ceerde als Bolbitius variicolor Atkinson, nadat dit 
Verkleurende kleefhoedje massaal op houtsnippers 
in een park te Bazel was verschenen. Naar het 
schijnt zijn houtsnippers - die uit 16-20 houtsoorten 
kunnen bestaan - een ideaal substraat voor deze 
soort, die tot dan toe eerder zeldzaam was. Furrer 
Ziogas geeft een boeiend literatuuroverzicht en een 
uitstekende macro- en microscopische beschrijving, 
geïllustreerd met een kleurenplaat, die de paddestoel 
in al zijn stadia natuurgetrouw weergeeft. Het zou 
mij niet verwonderen als B. variicolor ook in andere 
Europese landen in opmars is. Anno 1999 komt de 
paddestoel hier in de vroege zomer nog steeds voor 
in bloemperken, maar allang niet meer in dezelfde 
mate als in 1987 ... 
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Nieuwtjes uit de recente tijdschriften 

Karel Van de Put 

Bolletino del gruppo Micologico G. Bresa 
dola XLI (2) 1998 
In een tweede deel stellen E. Bizio en M. Marchetti 
nog een aantal door Bresadola beschreven Inocy 
bes voor met kleurenfoto en microtekening van 
Inocybe incarnata, I. muricellata, I. neuhoffii, I. 
patouillardii, I. putilla, I. rhodiola, I. similis, I. stria 
ta, I. subdecipiens, I. treneri, I. umbrina, I. umbri 
nella en I. zangherii. A Hausknecht en A. Zuche 
relli brengen interessante vondsten uit de streek 
van Ravenna: Clitocybe krinzii-josephi, C. 
metachroa var. aquosoumbrina, Conocybe 
alboradicans, C. dumetorum var. phaeolinospora, 
C. fiorii, C. inocybeoides, C. ochropallida, C. siligi 
nea, Coprinus sp., Gymnopus luxurians, Hebe/oma 
danicum, H. fragilipes, Hydropus pseudotenax, 
Inocybe griseovelata, I. olida, Marasmiel/us 
omphaliformis, Melano/euca favrei, Melanophyl 
lum sp.. Omphalina demissa, Pholiotina sp., Plu 
te us aurantiorugosus, Rhodocybe popinalis, 
Tephrocybe baeosperma en T. misera var. squamo 
sipes (alle met microtekening en kleurenfoto). Pul 
verolepiota roseolanata wordt beschreven met 
kleurenfoto en microtekening door G. Zeccherini 
en V. Migliozzi, tevens ook P. pulverulenta met 
een sleuteltje tot de andere Pulvero/epiota's. 

Documents Mycologiques l. XXVIII F. 
111 (1998) 
Deze aflevering wordt praktisch volledig ingeno 
men door het 3de deel van de monografische Ino 
cybe-sleutel tot de knobbelsporige Inocybes door 
M. Bon, en de analytische sleutel van het genus 
Pluteus door M. Citerin en G. Eyssartier. Er zijn 
kleurenfoto's van Inocybe taxocystis, I. acutel/a, I. 
calospora, I. petiginosa, I. umbricata, I. margariti 
spora, I. brunneorufa, I. asterospora, I. grammata, I. 
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striatorimosa, I. sericeopoda, I. subcarpta var. rho 
dopus, I. bresadolae, I. dunensis en var. paucicysti 
diata, I. salicis, I. oblectabilis, I. favrei, I. pseudo 
hiulca f. alpestris en Pluteus nanus, P. minutissi 
mus, P. granulatus, P. depauperatus, P. plautus en 
P. pearsonii. Verder stellen M. Bon en P.A Moreau 
Omphalina baeospora var. microspora (Arnolds) 
stat. nov. voor met microtekening en schept G. Re 
deuilh de nieuwe sectie Striatulosporae sect. nov. 
voor Xerocomus-soorten met gestrieerde sporen. 

Documents Mycologiques r. XXVIII F. 
112 (1998) 
Na een kort verslag over de 15de Europese Cortina 
riusdagen (Zweden 1998) en een complementaire 
nota van R. Courtecuisse over de bescherming van 
paddestoelen stelt R.e. Azema dat Cortinarius 
splendens niet als dodelijk giftig kan doorgaan en 
die verdenking berustte op foutieve interpretaties 
van C. orel/anus of C. orellanoides. Fatima Pi nto 
Almeida en J.L. Batista-Ferreira brengen een syste 
matische studie van de mediterrane Amanita curti 
pes en A. ponderosa, vondsten uit Portugal, met 
beschrijving, microtekening, vergelijkende tabellen 
en vergelijking van literatuur. Neo/entinus adhae 
rens var. inadhaerens is een nieuw taxon voor 
Frankrijk en wordt met beschrijving, micro- en ma 
crotekening voorgesteld door C. Bouvet en D. Su 
guy. Ook Athe/oderma mirabile is een nieuwe 
korstzwam voor Frankrijk voorgesteld met micro 
tekening door B. Duhem. 

Cryptogamie, Mycologie lome 19 (1998) 
In hun studies over de mycoflora van de Canarische 
eilanden bespreken F. Esteve Raventos et al. het 
genus Inocybe met I. cincinnata, I. dr. hirtel/a, I. 
leptocystis, I. muricel/ata, I. obscuróbadia, I. poste- 
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ru/a, I. pudica en I. porospora (met microfoto's). J. 
Boidin en G. Gilles bespreken een aantal Afrikaan 
se soorten uit de genera Oendocorticium, Dencito 
dontia en Oentocorticium (verschillende sp. nov. 
en microtekeningen). Enkele nieuwe gegevens over 
het voorkomen van Amanita /actea in het Iberische 
schiereiland worden medegedeeld door A. Gastro 
Ortiz et al. A. Ortega et al. brengen een bijdrage tot 
de studie van het genus Cortinarius in Spanje met 

. een bespreking van de soorten: Cortinarius bifor 
mis, C. dr. bive/us, C. bovinus, C. bul/iardii var. 
vio/ascens, C. conicus, C. he/obius ss Bidaud én ss 
Brandrud, C. impennis, C. junghuhnii, C. /aniger, 
C. /ucorum, C. safranopes, C. dr. saniosus, C. sa 
turn in us, C. semivestitus, C. suil/us, C. torvus, C. 
umbrino/ens en C. vernus (alle met sporenscan). 
Hauers/evia is een nieuw genus opgericht door P. 
Roberts met als enige soort Hauers/evia (Sebacina) 
pu/veru/enta combo nov. Het op het zuidelijke half 
rond voorkomende genus Neo/entiporus blijkt vol 
gens Annarosa Bernicchia en L. Ryvarden ook in 
Europa (Sardinië en Frankrijk) voor te komen met 
Neo/entiporus (vroeger Antrodia) squamosel/us. 

Rivista di Micologia XLI (1) 1998 
Carlo Papetti bespreekt enkele interessante Waspla 
ten uit de Alpen: Hygrophorus purpurascens, H. 
odoratus, H. hyacinthinus, H. piceae, H. 
/eucophaeo-i/icis, H. nemoreus, Camarophyl/us 
berke/eyi, Hygrocybe coccineocrenata en H. /aeta 
(alle met kleurenfoto). Lepiota boudieri en L. casta 
nea worden beschreven met microtekening en 
kleurenfoto door Lillo La Chiusa. Verder worden 
nog voorgesteld, met kleurenfoto en microtekening: 
Cortinarius (Oermocybe) pratensis, Etnototn« mose 
rianum, Omphalina rosel/a met een vergelijkende 
tabel met andere gelijkkleurige soorten, eerste 
vondsten van F/ammu/ina fennae en Lentinel/us 
ursinus, Russu/a camarophyl/a en enkele zeldzame 
lignicole Aphyllophorales: Antrodia pu/vinascens, 
A. squamosel/a, Pi/oporia sajanensis, Protomeru/ius 
caryae en Ske/etocutis kuehneri. 

Rivista di Micologia XLI (2) 1998 
Enkele nieuwe soorten (sp. nov.) worden voorge 
steld met microtekening en kleurenfoto: Lyophy/ 
/um aemiliae door G. Consiglio, Hydropus /iciosae 
door M. Contu en G. Robich met sleutel tot de 15 
Europese soorten, Ramaria mediterranea, R. arco 
suensis, R. botrvtis var. compactospora, R. pal/idis 
sima en R. sardiniensis door E. Schild. In zijn reeks 
over Lepiotaceae bespreekt L. La Chiusa met micro 
tekening en kleurenfoto Lepiota a/ba var. angustis 
pora, L. cortinarius, Sericeocybe sericatel/us, Cysto 
/epiota pu/veru/enta en f. minima, Leucocoprinus 
cepistipes en L. /i/acinogranu/osus. G. Medardi 

geeft een algemene inleiding tot de studie van het 
genus Hypoxy/on met kleurenfoto van H. fragifor 
me, H. mammatum, H. mu/tiforme, H. nummu/are, 
H. rubiginosum en H. rutilum. 

Rivista di Micologia XLI (3) 1998 
G/omus fascicu/atum, Hydrangium aurantiacum en 
Chondrogaster pachysporus (Hysterangium incarce 
ratum) werden voor het eerst gesignaleerd in Italië 
door M. Sarasani en A. de Vito (kleurenfoto en mi 
crotekening). Chalazion erinaceum sp. nov. is een 
nieuwe fimicole soort uit Toscane voorgesteld door 
F. Doveri et al. met microtekening en microfoto en 
met een sleutel tot C. erinaceum, C. he/veticum en 
C. sociabi/e. E. Bizio et al. bespreken He/vel/a's uit 
de Alpen met microtekening en kleurenfoto van H. 
a/pestris, H. arctoa/pina, H. capucina, H. corium 
en var. macrosperma en H. solitaria. Verder brengt 
A. Riva een oppuntstelling van zijn Trichoiome-siv» 
nografie uit 1988 met kleurenfoto of kleuren plaat 
en microtekening van T. sca/pturatum en var. argy 
raceum en f. album en var. atrocinctum, T. triste, T. 
a/boconicum, T. /eucoterreum, T. bonii en T. inocy 
beoides. 

Rivista di Micologia XLI (4) 1998 
Leucoagaricus aurantiovergens sp. nov. wordt voor 
gesteld door A. Gennari en V. Migliozzi met kleu 
renfoto en microtekening. M. Sarnari beschrijft Rus 
su/a subtomentosa combo nov. (kleurenfoto en 
microtekening) en F. Bellu et al. bespreken enkele 
Cortinarius-soorten gevonden tijdens de 16de 

Cortinarius-dagen, met kleurenfoto van: C. f/avovi 
rens, C. diosmus, C. coeru/escens, C. saturninus, C. 
hinnu/eus en C. balteatocumati/is. A. Bizzi en G. 
Zecchini stellen nog enkele Parasolzwammen voor 
met kleurenfoto en microtekening van Leucoagari 
cus ten er, L. purpureorimosis, Sericeomyces visci 
du/us, Macro/epiota procera var. pseudoo/ivascens 
en Macro/epiota mastoides var.? Verder vinden wij 
nog korte beschrijvingen met kleurenfoto en micro 
tekening van Phel/inus popu/ico/a (A. Tentori), Sar 
coscypha austriaca var. lutea var. nov. (S. Ruini en 
E. Ruedl), Inocybe bongardii var. pisciodora (E. Bat 
tistini et al.) en drie nieuwe C/itocybes uit Sardinië: 
C. a/ni-g/utinosae sp. nov., C. eugeniae sp. nov. en 
C. fimiphi/a sp. nov. alle voorgesteld met kleuren 
foto en summiere microtekening door M. Contu. 

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 
(9-12) 1997 
Als Pilze des Monats vinden wij in deze afleverin 
gen telkens met kleurenfoto en microtekening: In 
ocybe bresado/ae, Oendrophora (Stereum) erum 
pens (verschillend van Peniophora door dikwandi- 
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ge dendrofysen) en Agrocybe putaminum. 

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 
LXXVI 1998 
Vanaf deze jaargang verschijnt het tijdschrift twee 
maandelijks en omvat slechts 6 nummers. In de 
reeks Pilze des Monats vinden wij Me/anotus hori 
zonta/is, Macrotyphu/a fistu/osa, Laccaria /accata 

. var. moel/eri, Myti/idiscus a/netorum, Marasmiel/us 
candidus, Peziza phyl/ogena, Xerocomus porospo 
rus, Podostroma a/utacea, Camundia striatu/a, Ar 
cange/iel/a borziana, Naucoria amarescens en He 
be/oma pseudoamarescens. Verder vinden wij nog 
kleurenfoto's van Ca/ocybe constricta, Sowerbyel/a 
rhenana en Amanita caesarea, een klein artikel 
over mestbewonende zwammen met Ascobo/us 
maricus (kleurenfoto en microtekening) en enkele 
stukjes over vergiftigingen met Tncboîome pardi 
num en Amanita phal/oïdes. 

Mycologist vol. 13 (1) 1999 
In Profiles on Fungi vinden wij kleurenfoto's van 
Leucogyrophana pinastri en Eich/eriel/a deg/ubens. 
Marijke Nauta en B. Spooner brengen een introduc 
tie tot een synopsis van de Britse Demateaceae met 
beschrijving van de families en met een lijst van de 
aanvaarde genera, synoniemen en uitgesloten gene 
ra. Nieuw voor Groot Brittanië zijn (meestal geïllus 
treerd): Lachnum virtembergense, Crahamiel/a 
variabi/e, Cercophora septemtriona/is, Steccheri 
num separabilimum, Odonticium rome/ii, Meru/i 
cium fusisporum, Brevicil/icium exi/e, Coronicium 
gemmiferum, Botryobasidium intertextum, Cristinia 
rhenana, Armil/aria ectypa, Entotome phaeocyan 
thum, Russu/a postiana, Tremel/a invasa, Enty/oma 
veronicae en Ramu/aria bryoniae. Verder vinden 
wij nog besprekingen met kleurenfoto van Battar 
raea stevenii gevonden in Cyprus, een moleculaire 
benadering van de systematiek van Piso/ithus tinc 
torum en de retorische vraag van A. Verbeken en R. 
Walleyn of Pterigel/us een mycorrhizavormer is 
met Euphorbia's (met kleurenfoto van P. po/ymor 
phus). 

Mycologist vol. 13 (2) 1999 
Else Vellinga bespreekt de vondst van Smithiomy 
ces mexicanus in een Belgisch tropisch zwembad 
(met macro-, microtekening en sporescan) en E. F. 
Haskins brengt een biografie van Gulielma Lister 
met zwartwit foto. Phel/inus cavico/a (kleurenfoto) 
wordt besproken en vergeleken met P. umbrinel/us 
en P. inermis. In een tweede aflevering over de 
Britse Demateaceae bespreken Marijke Nauta en B. 
Spooner de Naevioideae met sleutel tot de in die 
familie erkende soorten en met een beschrijving 
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van een sleutel tot de soorten Cal/oria, Laetinaevia 
en P/oettnera. In profiles on fungi vinden wij kleu 
renfoto's van Nothojafnea thaxteri, Rimbachia ara 
chnoidea en Ph/ebia subochracea. Verder nog en 
kele kortere artikeltjes over Enty/oma chrysosp/enii, 
Fuchsia-rot en Cyroporus cyanescens tel kens met 
kleurenfoto. 

Mycologist vol. 13 (3) 1999 
In hun artikel over Britse Demateaceae bespreken 
Marijke Nauta en B. Spooner de Peziculoideae met 
sleutel tot de genera Pezicu/a en Occe/aria met 
beschrijving der genera en een sleutel tot de' soor 
ten. Diderma p/atycarpum var. p/atycarpum is 
nieuw voor Groot Brittanië en wordt voorgesteld 
door D. Mitchell (kleurenfoto). In zijn tweede bij 
drage over de Britse Tremel/a's bespreekt P. Ro 
berts T. encepha/a, T. steid/eri en T. fo/iacea met 
microtekeningen en kleurenfoto's. In Profiles on 
Fungi vinden wij korte bespreking en kleurenfoto's 
van Ca/erina euca/yptorum, Phaeocol/ybia austra 
/iensis en Pyrrhog/ossum pyrrhum. Verder vinden 
wij nog de geschiedenis van de Oostenrijkse Myco 
logische Vereniging, en kortere stukjes over Pucci 
nia smyrnii en P. vincae door L.A. Agro et al. en 
over actieve sporenverspreiding bij terrestrische 
fungi door T. Ingold. 

Documents Mycologiques T. XXIX F. 114 
In een nota over Camundia beschrijven M. Bon en 
O. Röllin G. /onatii sp. nov., G. hygrocyboides 
combo nov. (Fayodoa h.) en G. /eucophyl/a var. 
arctica, alle met microtekening en kleurenfoto van 
G. /eucophyl/a var. xerophil/a. Samen met R. Pa 
caud beschrijft M. Bon een Cantharel/us /utescens 
var. a/bidus var. nov. met microtekening en kleu 
renfoto, deze eveneens van C. /utescens f. niveipes 
en f. /uteocomus. Verder bespreken M. Bon en B. 
Lefèbvre enkele interessante vondsten uit Artois 
Picardië: Hygrocybe memoria/is sp. nov. ". Entoio 
ma moserianum, Hebe/oma ca/yptrosporum, C/ito 
cybe diatreta, Pseudoclitocybe obbata var. minor*, 
Camarophyl/opsis phaeoxantha*, Panaeo/us semio 
vatus var. minor var. nov., Dermolome hybridum 
en Inocybe /utescens f. arenosa ad int. Olivia Rodri 
guez en Laura Guzman-Davalos bespreken nieuwe 
P/uteus-vondsten voor Mexico met microtekening 
van P. pal/escens, P. argentinensis, P. pouzarianus, 
P. thomsonii en P. umbrosus. Cortinarius (Te/.) 
conico-obtusarum sp. nov. wordt voorgesteld door 
A. Ortega en G. Chevassut met sporescan. ook van 
C. erythrinus var. petrose/inum en C. castaneodura 
cinus. Verder wordt er nog een Amanita citrina var. 
crassior var. nov. voorgesteld (F. Massart en C. Rou 
zeau), brengt P. Reumaux errata naar voor uit het 
boek Russules rares ou méconnues, met microteke- 
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ning van R. lilacinocremea Romagn., R. lilacinocre 
mea var., R. gracillipes en R. amoenoides var. gra 
ci/lipes en levert hij tevens een commentaar bij het 

werk Monografia i II ustrata del genera Russuia 
(A.M.B.). 
(* = kleurenfoto of kleurenplaat) 

Nieuws van de bibliotheek 

Eindelijk is het ervan gekomen. Er komt een eerste 
. verslag over de bibliotheek sinds jean mij de fakkel 
heeft doorgegeven. 
Eerst en vooral wil ik jean Schavey bedanken voor 
het geduld dat hij getoond heeft (en hopelijk nog zal 
tonen), om mijn vragen en telefoontjes te beantwoor 
den, en allerlei advies (een woord in de mode) dat 
h ij gegeven heeft. Dank aan alle bib-gebruikers voor 
hun geduld dat ze opleveren als ik iets niet vind of 
weet. Met jullie hulp weet ik dat alles in orde komt. 
Wat is er intussen gebeurd i.v.m. de bib? Wel, van 
alles. Tijdschriften komen aan en worden behandeld. 
De boekbinderij heeft nogmaals 13 delen voor ons 
ingebonden. De lijst vinden jullie hieronder. Voor 
stellen voor aankopen werden ingeleverd en enkelen 
werden besteld. Intussen zijn de meeste aangeko 
men, waarvan jullie de lijst hieronder ook terugvin 
den. De vooruitgang staat niet stil, dus de bib ook 
niet. Een nieuwe rubriek werd geopend, nl. CD. On 
ze eerste bib-cd bevat allerlei fungi-sleutels, waarvan 
de index ter beschikking zal zijn tijdens de bib-uren. 

Voor 1999 zijn de volgende exemplaren vanaf nu ter 
beschikking: 

Corticiaceae - Korstzwammen Vol. 1 - Vertaling 
door Noten L. (1998); Map 013 - nr. 383. 
Lexicon van Mycologische termen - Schavey j. 
(1998); Aux 013 - nr. 384. 
Inventarisatie en monitoring van de mycoflora 
en de lichenen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest - Vanholen B.& De Kesel A.(1999); Toe 
010 - nr. 385. 
Kwaliteit van het Leefmilieu en Biodiversiteit in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - IBGE - BIM 
(1998); Nim 018 - Nr. 386. 
Atlas des Cortinaires Vol. 9 - Moënne & Reu 
maux (1999); Atl 007L - nr. 387. 
Contributio ad Cognitionem Coprinorum Tomo 
primo - Cacialli, Ca roti & Doveri (1999); Mag 
041 - nr. 388. 
Brit. Fung. Flora 8 - Cantharellaceae, Gompha- 

ceae, Tricholomataceae - Watling & Turnbull 
(1998); Baf 011 i - nr. 389. 
Belgian journalof Botany 131 (2) Spee. Issue - 
verschillende auteurs (1998); Alg 034 - nr. 390 
Fungi-sleutels (11 disketten); Lok 051- nr.391. 
Fungi-sleutels (1 cd); CD 01 - nr. 392. 
Monografia illustrata del Genere Russuia in Eu 
ropa - Tomo Primo - Mauro Sarnari (1998); Mag 
042 - nr. 393. 
III ustrated Genera of Ascomycetes - Richard T. 
Hanlin (1998) - Volume 1 & 2 + Combined 
Keys; Asc 023a - Asc 023b - Asc 023c - nr. 394- 
395-396. 

Volgende tijdschriften werden ingebonden: 
Der Tintling (1996-1997); Ti 01 
Cryptogamie. Tome 17 & 18 (1996 & 1997); Cr 
09 
Coolia - deel 39 (1996); C 12 
Coolia - deel 40 (1997); C 13 
Coolia-deel41 (1998); C 14 
Documents Mycologiques - Tome 26 - fase. 
101-104 (1996-1997); DM Q6 
Documents Mycologiques - Tome 27 - fase. 
105-108 (1997); DM 07 
Documents Mycologiques - Tome 28 - fasc. 
109-112 (1998); DM 08 
Persoonia -Vol 16 (1995-1998); Pe 16 
Rivista di Micologia -Anno 37-39 (1994-1996); 
RM04 
Mycological Research - Vol 1 02a (1998); T52 
Mycologia - Vol 90 (1998); My 35 
Natura - 93e tot 95e jaargang (1996-1998); Na 13 

Ik heb dit allemaal niet gewogen, maar als wat er in 
zit even goed is als het gewicht, kan ik u verzekeren 
dat het de moeite waard is. Ziezo, jullie zijn nu alle 
maal op de hoogte. Indien er nog voorstellen of op 
merkingen zijn voor de bib, zijn deze altijd welkom. 

Pascale Holemans 
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Initiatiecursus: determineren van Myxomyceten 

Zoals eerder aangekondigd gaat het om een begin 
nerscursus waarin men Myxomyceten of Slijmzwam 
men leert op naam brengen. Met een microscoop 
kunnen werken is wel een noodzaak. De specifieke 
technieken die vereist zijn bij het bestuderen van 
Myxo's worden tijdens de cursus aangeleerd. 

Benodigdheden: één (liefst twee) zeer fijne pincet; 
een stuk piepschuim (± 5 cm B x 5 cm 0 x 4 cm 
H); enkele spelden; een flexibel, rubberen darmpje 
(inwendige diam. 5 mm, lengte ± 25 cm) en natuur 
lijk ook het nodige om uw aantekeningen te maken. 
Indien u in het bezit bent van het boek "De Neder- 

landse Myxomyceten" van E. Nannenga-Bremekamp, 
breng dat zeker mee. Voor de anderen zullen we 
trachten zoveel mogelijk exemplaren te voorzien. 

De cursus omvat voorlopig 4 dinsdagavonden: 7 
maart, 21 maart, 4 april en 18 april 2000 en gaat 
door in de Bioruimte van het RUCA, van 19u30 tot 
22u00. Er zijn al een zevental geïnteresseerden in 
geschreven. Als u ook zin heeft in iets nieuws, mys 
terieus en vooral moois te leren kennen, geef dan 
een seintje aan Myriam de Haan tel. 03/666.91.34 
(weekend) of via E-mail: myriam.de.haan@skynet.be. 

Opstellen excursieprogramma 

Net als vorige jaren wensen wij tijdig het excursie 
programma op te stellen. De leden worden gevraagd 
hiertoe voorstellen in te dienen. Gelieve daarbij vol 
gende gegevens te vermelden: de plaats van de 
excursie met een beschrijving van de biotoop, de ge 
schiktste periode voor een mycologische excursie in 
het gebied, een gemakkelijk te bereiken plaats van 
bijeenkomst (liefst bereikbaar met het openbaar ver 
voer), een lokaal waar 's middags de meegebrachte 
picknick mag gebruikt worden. Indien er eventueel 
snel eenvoudige gerechten opgediend kunnen wor- 

den is dit tevens mooi meegenomen. Een excursie 
van de K.A.M.K. begint normaal om 9 uur 45 en ein 
digt tussen 16 en 17 uur. Van de indiener van een 
voorstel wordt verwacht dat hij als gids van de excur 
sie optreedt om de weg te tonen. Voorstellen bij 
voorkeur schriftelijk indienen voor 10 januari 2000 
bij: jos Volders, Weverstraat 9, 2440 Geel, telefoon: 
014/54.91.44 of Guy Le jeune, Beemdenlaan 67, 
2900 Schoten, telefoon: 03/658.54.31 of laak Van de 
Meerssche, Graaf Witgerstraat 16, 2640 Mortsel, 
telefoon: 03/449.71.54. 

Werkweek 2000 

Onze jaarlijkse werkweek in 2000 zal plaats hebben 
van zondag 24 september 2000 (avond) tot zondag 1 
oktober 2000 (namiddag) te Oignies-en-Thiérache. 
Het vakantiecentrum "Chantecler" biedt ons respec 
tabele kamers, een zeer goede zaal voor microscopie 
en ligt in de nabijheid van talrijke goede excursieter 
reinen. Met de verantwoordelijke van het centrum 
werden afspraken gemaakt om, mits aanpassing van 
de zeer lage prijs, om meer uitgebreide maaltijd aan 
te bieden. 
Zoals steeds, wordt één excursie per dag voorzien, 
namiddag en avond zijn voorbehouden voor deter 
minatie. 
Onze jaarlijkse excursie naar Nismes vindt plaats op 
zaterdag 30 september 2000, dan is er ook een 
nam iddagwandel ing. 

Zondag 24 september kan U de jaarlijkse paddestoe 
lententoonstelling te Vierves-sur-Viroin bezoeken 
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alvorens naar onze verblijfplaats door te reizen. 
Om een optie op een aantal kamers te nemen, zijn 
wij verplicht een voorschot te storten. Leden die 
wensen deel te nemen, worden verzocht zo snel 
mogelijk en dit zeker voor 31 januari uw inschrij 
vingsformulier terug te zenden aan: Pascale Hole 
mans, Arthur Matthyslaan 89, 2140 Borgerhout, tel: 
03/322.40.05 en een voorschot van BEF 1.600,- te 
storten op rekening 320-4183209-57 van Koninklijke 
Antwerpse Mycologische Kri ng naar André jacobs, 
Lode Zielenslaan 35 bus 7 te B-2050 Antwerpen 
(buitenlandse deelnemers met Eurocheque). 
Indien U een kamer wil delen, gelieve zelf met een 
kamergenoot afspraken te maken. 
Deelnemers zullen verzocht worden voor 31 juli 
2000 het saldo te voldoen. 
In de loop van het jaar ontvangt U meer informatie 
over het volledige programma en de juiste dagprijs. 



AMK Mededelingen 

Inlichtingen: 
Inschrijvingen en verblijf: Pascale Holemans. 
Tel: 03/322.40.05; 
e-mail: pascale.holemans@compaqnet.be 
Excursies: Guy Le jeune, Tel: 03/658.54.31. 

Gegevens van verblijf: Centre de Tourisme Social 
Familial et pour jeunes «Chantecler», Rue Chantecler 
24 - 5670 Oignies-en-Tiérache; Tel 060/39.90.09 - 
Fax 060/39.04.55. 

9de Vlaamse-Mycologen-Dag Op 25 maart 2000 te Gent 

. Op de eerste zaterdag van de lente organiseert de 
Oost-Vlaamse Mycologische Werkgroep de traditi 
onele Mycologen-Dag te Gent, in het U bekende 
Biologiegebouw, Ledeganckstraat 35 (toegang via de 
Plantentuin). Alle mycologen zijn daar welkom. 
Meerdere sprekers hebben reeds gemeld een lezing 
te zullen houden: André de Haan over soortopvat 
tingen in de sectie Naucoriopsis van Galerina; Her 
man Mervielde over hyfentypes en hun varianten; 
Gunther Van Ryckegem over (micro) fungi op Riet; 
Myriam de Haan over bijzondere Myxomyceten 
vondsten in 1999, enz. Wie ook nog een lezing wil 
houden of vondsten bespreken meldt dat aan P. Van 
der Veken (09/222.93.24) vóór 1 februari 2000. 
Ruben Walleyn zal zijn nieuw initiatief toelichten, 
dat er in bestaat in eigen tuin gans het jaar de padde 
stoelen te observeren - en er zijn er meer dan U 
denkt; ze te determineren of laten determineren en 

er over te rapporteren. Daar kunnen alle mycologen 
aan meedoen; en het zal een zeer substantiële 
bijdrage betekenen voor de kartering van gewone én 
ongewone soorten! 
Er wordt op de mycologen-dag weer een postervoor 
stelling voorzien: kandidaten die wat willen tonen 
vragen de gewenste oppervlakte (verticale of hori 
zontale) vóór 1.2.2000 aan P. Van der Veken. 
De jaarvergadering van de Vlaamse-Mycologen-Ve 
reniging onder de middag mag door alle mycologen 
bijgewoond worden. 
Wij vragen alle mycologen om 25 maart vrij te hou 
den en talrijk naar Gent te komen voor de s= 
Vlaamse-Mycologen-Dag: U bent van harte welkom! 

Paul Van der Veken, 
Voorzitter O.V.M.W en V.M.V. 

Educatieve avonden 

De bijeenkomsten gaan door in het verenigingslokaal, de Bioruimte van het RUCA, Groenenborgerlaan 171 te 
2020 Antwerpen, aanvang telkens om 20 uur, tenzij anders vermeld. Vóór iedere vergadering is er vanaf 19.30 
uur gelegenheid om boeken uit de bibliotheek te ontlenen. 

dinsdag 4 januari 2000 
dinsdag 11 januari 
dinsdag 18 januari 
dinsdag 25 januari 
di nsdag 1 februari 
di nsdag 8 februari 
dinsdag 15 februari 
dinsdag 22 februari 
dinsdag 29 februari 
dinsdag 7 maart 
dinsdag 14 maart 
dinsdag 21 maart 
dinsdag 28 maart 

Determinatieavond 19.30 u 
Systematische kijk op Aphyllophorales (deel I) 
Practicum-avond 19.30 u 
Adviesraad 
Determ i natieavond 19.30 u 
jaarlijkse Algemene Vergadering 
Practicum-avond 19.30 u 
Raad van Bestuur 
Kleine Plaatjeszwammen met bruine sporen 
Determinatieavond 19.30 u 
Mycorama, jacques toont zijn nieuwste dia's 
Practicum-avond 19.30 u 
Adviesraad 

K. Van de Put 

A. de Haan 

l. Van de Meerssche 
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AN KO NA-ontmoetingsdag 

De Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) organiseert voor de derde maal haar jaarlijkse ontmoe 
tingsdag. Meer bepaald op zaterdag 12 februari 2000 is iedereen van harte welkom in het provinciehuis van 
Antwerpen, K. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. De voormiddag wordt geopend met een reeks korte medede 
lingen, waarna de themagroepen een eigen programma verzorgen. De namiddag wordt ingevuld met een 
aantal voordrachten. 

Dit jaar zal het programma er als volgt uitzien: 

9u30: Ontvangst + koffie 
10u00: Verwelkoming door Deputé J. Geuens - voorzitter Ankona 
10u1O: Korte mededelingen m.b.t. natuurstudie 
11 uOO: Vier themagroepen verzorgen een eigen programma: 

* Planten: in uitwerking 
* Ongewervelden: 

Partnerkeuze bij libellen: de kleur van het vrouwtje (Hans Van Gossum) 
Waar gloeit de glimworm nog: is er nood aan een inventarisatie? (Rafaël De Cock) 
Slankpootvi iegen (Dol ichopodidae) (Marc Pol let) 
Studie naar het voorkomen van spinnen in zoet- en brakwaterschorren van de Schelde (Frederik 

Hendrickx) 
* Paddestoelen: Overzicht jaarwerking + Boleten van hier (diareeks) (laak Van de Meerssche) 
* Vogels: Voorstelling lopende projecten in de provincie Antwerpen. 

12u30: 

14u00: 
14u 10: 
14u30: 
14u50: 

15 ulO: 

15u40: 
16u00: 
16u20: 
16u40: 

Middagpauze + lunch 

Verslag van de 4 werkgroepen (van de voormiddag) 
Onderzoek naar wilde planten in de stad Antwerpen (Erik Molenaar) 
Voordracht in uitwerking 
Eéndracht maakt macht: een verhaal over bosgroeperingen en natuurstudie (Frederik Vaes) 

Pauze 

Jongeren en natuurstudie (Medewerker JNM) 
De kenmerken van de Plaatjeszwammen (André de Haan) 
Biodiversiteit in de provincie (los Gysels) 
Slotwoord en afsluitende receptie 

De hele dag zullen infostands van particulieren, verenigingen en instellingen betrokken bij natuurstudie te 
bezoeken zijn. 
Voor informatie omtrent de ontmoetingsdag en inschrijvingen kan men terecht op het secretariaat van AN 
KONA bij Mieke Hoogewijs (03/259.12.42) of Dirk Vandenbussche (03/259.12.49) (natuur@pih.provant.be). 

De ontmoetingsdag van de Limburgse zusterorganisatie, LlKONA, gaat door op 15 januari 2000 in gebouw 0 
van het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek, start om 9u15. Inschrijven op het LlKONA-secretariaat: 
Het Groene Huis, domein Bokrijk, 3600 Genk, tel.: 011/26.54.62. 
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Lidgeld 2000 

De leden worden verzocht het lidgeld 2000, zijnde 500 BEF, zo vlug mogelijk te betalen door overschrij 
ving ten gunste van bankrekening nr. 320-4183209-57 op naam van de Koninklijke Antwerpse Mycologi 
sche Kring v.z.w. te Antwerpen. Men kan daarvoor het bijgevoegde overschrijvingsformulier gebruiken. Wij 
dringen aan op een vlotte betaling, dit om nutteloze kosten te vermijden en ons toe te laten U ononderbro 
ken de publicaties van onze vereniging toe te sturen. Het lidgeld betaald door nieuwe leden, die zich 
aansloten tijdens of na de jaarlijkse tentoonstelling (oktober 1999) geldt reeds voor 2000. 

Buitenlandse leden worden verzocht 550 BEF = 13,65 EUR (het lidgeld verhoogd met extra verzendingsko 
sten) contant te betalen of een eurocheque ten voordele van de Antwerpse Mycologische Kring te sturen 
naar André Iacobs, Lode Zielenslaan 35 bus 7 te B-2050 Antwerpen. 
Betalingen kunnen ook contant gebeuren in buitenlandse valuta: voor Nederland 35 NLG, Voor Duitsland 
30 DEM, voor het Verenigde Koninkrijk 11 GBP, voor Frankrijk 100 FRF. Hierin zijn wisselkosten inbegre 
pen. 
Indien de betaling op de postrekening nr. 000-1415744-29 van de Antwerpse Mycologische Kring v.z.w. te 
Antwerpen gebeurt dient 610 BEF = 15,13 EUR overgeschreven te worden. 

Bedankt bij voorbaat. 

• • 
I .., 

I 
Dr. A.F.M. Reijnders 100 jaar! 

Via het tijdschrift van de Nederlandse Mycologische Vereniging "Coolia" vernamen we dat Dr. Reijnders op 28 
oktober j.1. zijn honderste verjaardag vierde. 
Als lid van de AMK had hij vroeger veel contacten met zijn Vlaamse collega's, vooral dan met zijn goede 
vriend, wijlen Louis Imler. De ouderen van onze vereniging kennen hem om zijn sappige maar doordachte 
verteltrant, de generatie van nu om zijn onbegrensde vitaliteit en mycologische kennis zoals men die enkel bij 
de "groten" terugvindt. 
We wensen Dr. Reijnders nog vele jaren in goede gezondheid. Zijn Vlaamse vrienden duimen voor een 
mycologisch ouderdomsrecord! Het ga je goed! 
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Konink~ijke Antwerpse Mycologische Kring 

De Antwerpse Mycologische Kring werd opgericht in 1946. In 1963 werd het een vereniging zonder winstge 
vend doel. Zij heeft als doel de mycologie te bevorderen. De Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring 
organiseert hiertoe excursies, vergaderingen, voordrachten, determinatieavonden, werkweken, demonstratieda 
gen, tentoonstellingen. Er wordt driemaandelijks een tijdschrift uitgegeven, AMK Mededelingen. Op onregelma 
tige tijdstippen verschijnt Sterbeeckia, een publicatie genoemd naar de Antwerpse priester, mycoloog, kruid 
kundige en architect, Franciscus Van Sterbeeck (1630-1693). 
In 1991 werden AMK Mededelingen en Sterbeeckia bekroond met de Emiel Van Rompaeyprijs voor floristiek. 
Er wordt systematisch een gegevensbestand bijgehouden over de verspreiding van paddestoelen in ons land. 
De Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring onderhoudt ook contacten met andere mycologische verenigin 
gen in binnen- en buitenland. De K.A.M.K. is erkend door de Vlaamse Mycologen Vereniging. 
De K.A.M.K. bezit een bibliotheek, die ondergebracht is in het verenigingslokaal, de Bioruimte van het RUCA, 
Groenenborgerlaan 171 te 2020 Antwerpen. Alle leden kunnen hieruit boeken ontlenen. 
Het lidgeld bedraagt 500 BEF per jaar. Betaling kan geschieden door overschrijving op bankrekening nr. 320- 
4183209-57 van de Antwerpse Mycologische Kring v.z.w, te Antwerpen. Buitenlandse leden betalen 550 BEF 
indien een eurocheque ten voordele van de Antwerpse Mycologische Kring naar André lacobs, Lode Zielens 
laan 35 bus 7 te B-2050 Antwerpen, gestuurd wordt. Bij overschrijving vanuit het buitenland van het lidgeld op 
postrekening nr. 000-1415744-29 van de Antwerpse Mycologische Kring v.z.w., te Antwerpen moet 610 BEF 
betaald worden. 

K publicaties en paddestoelen poster 

Bij Emile Vandeven kunnen oude nummers van AMK Mededelingen verkregen worden en de poster "Vier 
seizoenen paddestoelen", met 52 reproducties van de prachtige aquarellen van Omer Van de Kerckhove. 

~j e Antwerpse Mycologische Kring v.z.w. 

'YOOIZitler. 0ieIen Frans. Schawijlcsbaat 29, 2520 Ranst, teL: 03/353.1 6.21 
ondervoorzitter: de Haan Andre, Bezemheidelaan 6, 2920 Kalmthout, tel.: 03/666.91.34 
secretaris: Van de Put Karel, Herentalsebaan 149,2100 Deurne, tel.: 03/366.37.26 
schatbewaarder: Jacobs André, Lode Zielenslaan 35 bus 7, 2050 Antwerpen, tel.: 03/219.02.78 
bibliothecaris: Schavey Jean, Basseliersstraat 54,2100 Deurne, tel.: 03/322.54.52 
andere bestuurders: 
Le Jeune Guy, Beemdenlaan 67, 2900 Schoten, tel.: 03/658.54.31 
Lenaerts Luc, Fonteinstraat 8,3560 Lummen, tel.: 013/52.34.99 
Noten Leo, Oude Watertorenstraat 17,3930 Hamont, tel.: 011/44.57.46 of 011/61.12.62 
Vandeven Emile (ledenadministratie, secretariaat paddestoelenkartering), Opperveldlaan 14, 1800 Vilvoorde, 
tel.: 02/267.74.18 
Volders los (samenstellen excursieprogramma), Weverstraat 9, 2440 Geel, tel.: 014/54.91.44 
Walleyn Ruben (redactie Sterbeeckia), Predikherenstraat 37,8750 Wingene, tel.: 051/65.89.80 


