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Jaargang 2, nummer 1

Editoriaal

NIEUWSBRIEF VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

Maart 2009

Geachte leden
We zijn weer een nieuw jaar ingetuimeld, deze maal met de donkere wolken van de
economische recessie boven ons hoofd. De gevolgen hiervan beginnen we allemaal
op een of andere wijze aan den lijve te voelen. Gelukkig trekt de natuur zich daar
niets van aan. De ontluikende sneeuwklokjes zijn de voorbode van de nakende lente
die weer een overdaad aan jong groen en bloemenpracht zal brengen. En we weten
uit ervaring dat de voorjaarszwammen bij dit festijn niet zullen ontbreken.
2009 wordt in belangrijke mate wat we er zelf van zullen maken. Daarom wens ik
jullie vooreerst gezondheid naar lichaam en geest en voldoende welvaart, hoekstenen
van het geluk. En verder wens ik jullie hetgeen we in de jachtige maatschappij waarin
we leven vooral missen, nl. tijd: tijd om liefde en warmte te geven en te ontvangen,
tijd om met vrienden van de natuur te genieten en er je hobby uit te oefenen, tijd om
te beseffen dat we het in deze barre tijden misschien nog zo slecht niet hebben, tijd
om ons af te vragen wat men zou kunnen doen voor de velen die het met heel wat
minder moeten stellen.
Het voorbije jaar was een heel bijzonder jaar. De fusie van de Vlaamse mycologische
verenigingen tot één vereniging, de KVMV, op 18 maart 2008 was de kroon op jaren
voorafgaand werk. Anderzijds moesten we in het najaar definitief afscheid nemen
van onze jonge voorzitter Ruben Walleyn. Iedereen die op één of andere wijze bijdroeg tot het welzijn van onze vereniging tijdens het voorbije jaar wil ik van harte
danken.

Sporen

Intussen zijn de voorjaarsactiviteiten reeds vastgelegd. De Mycologendag, die plaats-
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vindt op 21 maart, wordt dit jaar door Mycolim georganiseerd. Met dit evenement
wordt het nieuwe paddenstoelenseizoen voorgoed ingezet. Ook wordt er dit jaar een
project opgestart rond zwammen op brandplaatsen. We hopen op een enthousiaste
deelname aan al deze activiteiten.

Bernard Declercq
voorzitter KVMV
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D = dagexcursie, V = voormiddag, N = namiddag
Voor OVMW is het uur van samenkomst bij excursies steeds 9.30 uur, tenzij anders vermeld!
Voor AMK/Mycolim is het uur van samenkomst steeds 9.45 uur, vertrek om 10 uur, tenzij anders vermeld! Deelname
aan een activiteit geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. De aangeduide reisweg geldt bij vertrek vanuit Antwerpen.
Enkel deelnemen aan de namiddagexcursie is mogelijk na afspraak met de contactpersoon. Als je na het vertrekuur de
contactpersoon van een excursie probeert te bereiken en er werd geen GSM-nummer vermeld, kan je steeds terecht
bij Lieve Deceuninck (0475/26 81 67). Ook als zij niet deelneemt aan de tocht, kan zij je misschien wel verder helpen
bij het contacteren van de groep.

Weekexcursies van de AMK-Werkgroep Mycologie
(uitleg werking: zie Sporen nr. 1-2)
Om de twee weken gaat de werkgroep op excursie, telkens op donderdagvoormiddag. De leden worden per
mail, of telefonisch op vraag, verwittigd van de excursieplaatsen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Lieve Deceuninck: 0475/26 81 67 of lieve.deceuninck@skynet.be.

Reeds door de afdelingen vastgelegde excursies tot eind juni
zaterdag 18-04-2009 - OVMW (V)
Vorte bossen, Ruiselede. Samenkomst kerk van Aalter,
Brouwerijstraat ; parking op de rechterkant.
Contact: E. Vanaelst (09/374 59 86 of 0474/64 23 23)


zaterdag 25-04-2009 - KVMV (D)
Kanne en omgeving. Bijeenkomst aan de kerk van Kanne om 9.30 u. Bereikbaar via E313 tot uitrit 32; richting
Maastricht (N79) rijden tot Vroenhoven, daar vlak na de
brug over het Albertkanaal naar rechts, richting Kanne. Dit is een KVMV-dagexcursie, waarop alle mycologen uitgenodigd worden.
Contact: G. Tilkin (011/72 59 24)

Bosaanplantingen Linkeroever, Antwerpen. Bijeenkomst aan de terminus van tramlijnen 2 en 15 (deze
trams komen langs het station Antwerpen-Centraal). Van
op de ring rond Antwerpen richting Gent (E17) rijden.
Na de Kennedytunnel de eerste uitrit (nr. 6) nemen. Afspraak op de parking tegenover de verkeerslichten aan
het einde van de afrit.
Contact: A. de Haan (03/666 91 34)


zaterdag 23-05-2009 - OVMW (V)
Bellebargie, Waarschoot. Samenkomst kerk van Waarschoot, Kerkstraat.
Contact: E. Vanaelst (09/374 59 86 of 0474/64 23 23)




vrijdag 01-05-2009 - ZWAM (N)

zondag 24-05-2009 - AMK (D)

Egenhovenbos te Heverlee: voorjaarssoortenexcursie.
Afspraak: 14.00 u. Kapeldreef 60, Heverlee (parking
Innovatie- en Incubatiecentrum).

Langendonken, Herselt. Bijeenkomst aan de kerk van
Herselt. Bereikbaar via E313 tot uitrit 22, dan N152 via
Olen en Zoerle Parwijs.
Contact: Jos Volders (014/54 91 44)



zondag 10-05-2009 - AMK (D)





Sporen























































2009/1

3

zaterdag 06-06-2009 - OVMW (V)
Gentbos, Merelbeke. Samenkomst parking provinciaal
domein Gentbos, Poelstraat. Via Merelbeke N444 richting Brakel; eerste verkeerslichten voorbij Merelbeke
linksaf richting Bottelare. Na ca. 2 km rechtsaf parking.
Contact: Peter Verstraeten (09/385 41 74)


zondag 14-06-2009 - AMK (D)
Winkelsbroek, Turnhout en Tikkebroeken, Kasterlee.
Bijeenkomst aan de kerk van Zevendonk. Bereikbaar via
de E313 tot knooppunt Ranst, daar de E34, neem afslag

24 Turnhout. Rechtsaf via de Steenweg op Diest, (N19)
richting Kasterlee/Geel. Na ongeveer 300 meter rechtsaf
via Tielendijk naar Zevendonk.
Contact: Wim Veraghtert (0496/97 87 79)


zaterdag 20-06-2009 - OVMW (V)
Heilig Geestgoed, Munte. Samenkomst aan restaurant
“De Zoete Zonde”, Bosstraat 1 te Merelbeke (Munte),
aan kruispunt van de Bosstraat met de Hundelgemsesteenweg N 444.
Contact: Murielle Deblaere (0495/33 16 70)
⊳



De OVMW-bijeenkomsten in Gent gaan door om 10.00 u. in het Laboratorium Plantkunde van de Universiteit Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, 2e verdieping. Ingang gemakkelijkst via de plantentuin.
De AMK-bijeenkomsten in Antwerpen gaan door in de Bioruimte van de UA, Groenenborgerlaan 171 te
2020 Antwerpen; aanvang telkens om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. Vóór iedere bijeenkomst (behalve
bestuurlijke vergaderingen) is er vanaf 19.30 uur gelegenheid om boeken uit de bibliotheek te ontlenen. De
bib is steeds gesloten de 4e dinsdag van de maand.
De ZWAM-bijeenkomsten in Diest gaan door van 19.30 uur tot 22.00 uur in het Natuurcentrum van
Provinciaal domein Halve Maan, Omer Vanoudenhovelaan 48 te Diest.

zaterdag 14-03-2009 - OVMW (Gent)

maandag 23-03-2009 - ZWAM (Diest)

Educatieve bijeenkomst om 10.00 u. aan de Univ. Gent.

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.



dinsdag 17-03-2009 - AMK (Antwerpen)



Mycologische werkgroep thema Russula onder leiding
van Guy Le Jeune. Breng uw vondsten mee en we determineren ze gezamenlijk.


zaterdag 21-03-2009 - KVMV (Diepenbeek)

dinsdag 24-03-2009 - AMK (Antwerpen)
Nieuws over de Myxomyceten. Myriam de Haan brengt
een uitgebreid verslag over het congres ICSEM 6 en wat
de nieuwigheden zijn op het gebied van de studie van
deze mooie en nog steeds mysterieuze organismen.


Vlaamse Mycologendag aan de Universiteit Hasselt.
Algemene Vergadering van de KVMV.
Programma en wegbeschrijving : zie elders in dit blad.

donderdag 26-03-2009 - ZWAM (Diest)
Korstzwammen ; voordracht door Gut Tilkin.
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dinsdag 31-03-2009 - AMK (Antwerpen)

dinsdag 12-05-2009 - AMK (Antwerpen)

Demonstratieavond voor de cursisten van de paddenstoelencursussen van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Heeft
u interesse om hieraan uw steentje bij te dragen, neem
dan contact op met Lieve Deceuninck (lieve.deceuninck
@skynet.be).

Vrije Mycologische werkgroep en Redactieraad Sporen.





maandag 18-05-2009 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.


dinsdag 07-04-2009 - AMK (Antwerpen)

dinsdag 19-05-2009 - AMK (Antwerpen)

Mycologische werkgroep. Thema Lepiota onder leiding
van Judith De Keyser.

Mieke Verbeken & Jorinde Nuytinck - Wat leert DNA
ons over de systematiek van paddenstoelen. Deel 2: Een
overzicht van belangrijke nieuwe inzichten.



dinsdag 14-04-2009 - AMK (Antwerpen)



Bijzondere-vondstenavond. Indien je interessante en/of
mooie collecties van vorig jaar of dit voorjaar te melden
hebt, dan kan dit vanavond. Voor een vlot en efficiënt
verloop van deze avond gelieve dit op voorhand te melden bij Myriam de Haan (myriam.de.haan@skynet.be of
03/888 75 14).

dinsdag 26-05-2009 - AMK (Antwerpen)
Stuurgroepbijeenkomst: één van de thema’s is het afwerken van de determinatiesleutel op basis van de macroscopische kenmerken.


dinsdag 02-06-2009 - AMK (Antwerpen)



Mycologische werkgroep.

maandag 20-04-2009 - ZWAM (Diest)



Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.


dinsdag 21-04-2009 - AMK (Antwerpen)
Mycologische werkgroep: thema Myxomyceten. Breng
zelf materiaal mee en onder begeleiding worden de
vondsten op naam gebracht. Er is ook mogelijkheid om
andere vondsten te determineren met begeleiding.

dinsdag 09-06-2009 - AMK (Antwerpen)
Mycena is één van die geslachten waarbij je regelmatig
voor verrassingen komt te staan. Een voorzichtig uitgesproken naam op het terrein, wijzigt heel vaak na microscopisch onderzoek. Lieve Deceuninck laat u vanavond
meegenieten van hun specifieke en tevens prachtige microscopie.


maandag 15-06-2009 - ZWAM (Diest)



Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.

dinsdag 28-04-2009 - AMK (Antwerpen)
Raad van Bestuur.





maandag 04-05-2009 - ZWAM (Diest)

dinsdag 16-06-2009 - AMK (Antwerpen)

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.

Mycologische werkgroep.


dinsdag 23-06-2009 - AMK (Antwerpen)



Raad van Bestuur.

dinsdag 05-05-2009 - AMK (Antwerpen)



Jorinde Nuytinck & Mieke Verbeken - Wat leert DNA
ons over de systematiek van paddenstoelen. Deel 1: Een

maandag 29-06-2009 - ZWAM (Diest)

inleiding.

Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.





zaterdag 09-05-2009 - OVMW (Gent)

dinsdag 30-06-2009 - AMK (Antwerpen)

Educatieve bijeenkomst om 10.00 u. aan de Univ. Gent.

Mycologische werkgroep.
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18e Vlaamse Mycologendag te Diepenbeek
op zaterdag 21 maart 2009


De 18e Vlaamse Mycologendag wordt door de afdeling Mycolim georganiseerd op zaterdag 21 maart 2009
in de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan - Gebouw D te Diepenbeek.
Bereikbaarheid
- via het openbaar vervoer: met buslijn 45 van Hasselt-station tot aan de Campus;
- met de auto: zie kaartjes op http://www.uhasselt.be/algemeen/graf_situering.asp#kaart.

Programma
09.30 u.

Ontvangst en koffie

10.00 u.

Welkom

10.05 u.

Gestoord ondergronds, soortenrijk bovengronds
Geologisch onderzoek o.a. in Nietelbroeken en Moelingen

10.50 u.

Mycologie in Nietelbroeken, Diepenbeek

11.20 u.

Overweg met Mycena’s

11.50 u.

Voorstelling van het project ‘Brandplekpaddenstoelen’

12.00 u.

Groepsfoto (op de trappen buiten)

12.05 u.

Middagpauze

13.30 u.

Algemene Vergadering KVMV

14.00 u.

Bundelmosklokje(s?)

14.20 u.

TEAM-Leuven: relaas van 15 maanden inventarisaties
voor de zwammenatlas van Vlaams-Brabant

14.50 u.

Foto-impressie van het kustweekend in oktober 2008

15.05 u.

Bijzondere vondsten in 2008

15.45 u.

Slot

L. Lenaerts
R. Dreesen en M. Dusar
R. Boeykens
L. Vannieuwerburgh
L. Deceuninck

A. de Haan
R. Leysen
D. Clits en L. Lenaerts

R. Steeman, W. Veraghtert, B. Declercq, …
B. Declercq

Wie nog een mycologische bijdrage wil leveren (“Bijzondere vondsten in 2008”), kan dit alsnog
melden aan Luc Lenaerts, 013/52 34 99 of via mail : luc.lenaerts@encare.be.
Tijdens de middagpauze is het mogelijk een warme maaltijd te gebruiken in de cafetaria: soep en hoofdgerecht, telkens te kiezen uit twee mogelijkheden. De prijs bedraagt 10 euro, vóór 17 maart te storten op
rekeningnummer 737-0187576-21 van de KVMV, met vermelding “MYCO”, gevolgd door je naam
(of namen); dat laatste om het de organisatie wat gemakkelijker te maken bij het uitdelen van de bonnetjes
(bij het binnenkomen). Wij hopen dat zoveel mogelijk personen inschrijven voor deze maaltijd: het personeel van Beneserv N.V. is er die dag immers speciaal voor ons, mycologen.
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Brandend actueel !


Op de Mycologendag van 21 maart 2009 wordt de officiële start van het brandplekpaddenstoelenproject
gegeven. Dit project wordt gedragen door de KVMV en alle afdelingen werken eraan mee. Aan alle geïnteresseerden wordt nu al gevraagd om uit te kijken naar brandplekken en deze door te geven aan de projectcoördinatoren van je afdeling.
Belangrijke info die je hierbij al kan meegeven:



juiste locatie, adres en/of plan, IFBL-hok



ouderdom van de brandplek, indien gekend (1,2, ... jaar)



aard van de brandplek, indien gekend (wat is er opgestookt?)



biotoopbeschrijving



je contactgegevens (naam, adres, mailadres, telefoonnummer)

Vermeld of je actief betrokken wilt blijven in het totale project en/of in de verdere opvolging van deze
specifieke brandplek.
Coördinatoren van het brandplekpaddenstoelenproject:

 Antwerpen (AMK)
André de Haan, andre.de.haan@skynet.be, 03/666 91 34, Leopoldstraat 20 bus 3, 2850 Boom

 Brabant (ZWAM)
♦ Oost-Brabant

Georges Buelens, georges.buelens@telenet.be, 016/63 26 42, Boskouterstraat 41, 3370 Boutersem
♦ West-Brabant

Roosmarijn Steeman, roosmarijn.steeman@natuurpunt.be, 015/29 72 22, Bist 66, 2500 Lier

 Limburg (Mycolim)
Piet Bormans, piet.bormans@skynet.be, 0474/719 504, Veurterstraat 56, 3910 Neerpelt

 Oost- en West-Vlaanderen (OVMW)
Christine Hanssens, freddy.deckers@scarlet.be, 056/21 23 13, Jan Breydellaan 94, 8500 Kortrijk
Lieve Deceuninck
Projectmedewerker AMK
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De Gistgeurinktzwam - Coprinus saccharomyces P.D. Orton,
een nieuwe inktzwam voor Vlaanderen
Wim Veraghtert, Bist 66, 2500 Lier - wim.veraghtert@gmail.com


Tijdens een bezoek aan het Natuurpunt-reservaat

tot een andere naam: Coprinus saccharomyces, de

‘De Hooyput’ (IFBL B6.43.33) op 10 september

Gistgeurinktzwam. Er was inderdaad een gistgeur

2007 trof ik enkele inktzwammetjes (Coprinus sp.)

waar te nemen. Bovendien komt ook deze soort

aan op een voor dat genus vrij ongebruikelijke plek:

voor ‘op vochtige plaatsen’, schrijft Uljé (2005). C.

ze groeiden haast in de modder, tussen russen

saccharomyces was tot dan toe nog niet in Vlaande-

(Juncus sp.) en veenmossen
(Sphagnum sp.). Onder de microscoop bleek dat het ging om
een soort uit de sectie Narcotici, die gekenmerkt wordt door
grote ronde velumcellen, waarvan de wratjes niet verdwijnen
in HCl. Aanvankelijk dacht ik
met Coprinus martinii (Zompinktzwam) te maken te hebben.
Ik meende immers viersporige
basidiën te onderscheiden en al
sleutelend met FAN 6 (Uljé
2005) kom je dan omwille van
Gistgeurinktzwam (Coprinus saccharomyces) - foto: W. Veraghtert

de grote sporen bij C. martinii

terecht. Die soort zou je in een dergelijk biotoop
kunnen verwachten.

ren gevonden (Walleyn & Vandeven 2006).
Twee sterk gelijkende soorten (beide nieuw voor

Aangezien het een eerste vondst voor Vlaanderen

Vlaanderen) op precies dezelfde plek leek ons on-

zou betreffen, keerde ik precies een week later te-

waarschijnlijk. Bij controle van de exsiccaten bleek

rug in de hoop verse exemplaren te vinden en te

dat we bij een eerste determinatie onnauwkeurig

fotograferen. Dat lukte en opnieuw werden enkele

geweest waren. De exemplaren van 10 september

exemplaren verzameld.

vertoonden immers eveneens tweesporige basidia.

Thuis wachtte mij echter een verrassing. Bij contro-

Dit kenmerk is best vast te stellen bij jonge exem-

le bleek dat de verse inktzwammetjes zonder uit-

plaren, zeker als er nog onrijpe sporen op de basidia

zondering duidelijk tweesporig waren. Dat leidde

aanwezig zijn.
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Het was dus duidelijk dat we met onze aanvankelij-

eveneens twee sterigmen, maar de sporengrootte en

ke determinatie fout zaten en C. saccharomyces

-vorm verschillen: de sporen hebben een duidelijke

met zekerheid konden determineren. De sporen-

conische basis, zijn iets minder breed (6-7,5 µm) en

grootte (door Jos Volders als volgt opgemeten:

hebben een hogere Q-waarde (meer dan 1,8). C.

12,6-16,4 × 7-8,9 µm; gemiddeld 14,4 × 7,8 µm;

cinereofloccosus is volgens Uljé (2005) nog niet in

Q30 = 1,8) past bovendien beter voor C. saccha-

de Benelux waargenomen.

romyces dan voor C. martinii (deze laatste heeft iets
kleinere sporen). Soorten uit de sectie Narcotici
worden daarenboven gekenmerkt door een loskomend myxosporium.

Coprinus saccharomyces is een zeer zeldzame
soort. Ze is beschreven uit Groot-Brittannië (typevondst Carnwath, Lanarkshire, 28-09-1958) ; daarnaast van één vindplaats in Nederland (Vogelen-

Als bij toeval trof Chris Janssens op 17 september
dezelfde soort aan tijdens een inventarisatie in het
Buitengoor te Mol. Deze keer werden de volgende

zang, Bloemendaal) bekend.
Met dank aan Jos Volders voor de bevestiging van
de determinatie en het kritisch nalezen van de tekst.

sporenmaten genoteerd: 13,4-17,3 × 7,8-9,5 µm,
gemiddeld 15,6 × 8,8 µm; Q30 = 1,78 (med. J. Vol-

⊳



ders). Een duidelijke gistgeur werd bij deze collectie niet waargenomen; volgens Uljé kan de soort
echter ook reukloos zijn.
Coprinus saccharomyces werd in 1960 door Orton
beschreven, maar wordt niet door elke auteur als
soort aanvaard. Kits van Waveren beschouwde C.

Literatuur:

martinii en C. saccharomyces als identiek. Uljé
(2005) behoudt het onderscheid op basis van 1) het

Uljé, C.B. (s.d.) On the type of Coprinus saccharomyces, http://users.raketnet.nl/keesuljee/saccharo

verschil in sporengrootte en 2) het sterker ontwik-

myces.htm.

keld myxosporium. Het is echter vaak zo dat tweesporige vormen of soorten grotere sporen hebben

Uljé, C.B. (2005) Coprinus Pers. In: Noordeloos,

dan viersporige. Bovendien was de aanwezigheid

M.E., Kuyper, Th.W. en Vellinga, E.C. (red.),

van een myxosporium in de collectie van de Hooy-

Flora agaricina neerlandica 6: 22-109. Boca Ra-

put niet echt duidelijk. De vraag kan dan ook ge-

ton.

steld worden of het hier niet gaat om twee vormen

Walleyn, R. en Vandeven, E. (red.) (2006) Stan-

van dezelfde soort.

daardlijst van Basidiomycota en Myxomycota

Naast C. saccharomyces bestaat er nog één nauw

van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Rappor-

verwante soort: Coprinus cinereofloccosus (Reuk-

ten van het Instituut voor Natuur- en Bosonder-

loze inktzwam). De basidiën van deze soort hebben

zoek, 2006(27). Brussel.
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Een mycologenwensdroom ging in vervulling
Henri Vranckx, Kerkeveld 53, 3053 Haasrode


18 september 2008, locatie: Warandedreef, Mollendaalbos
In deze smalle dreef zijn bijna alle beuken zwaar

omwille van de omvang en van het substraat

aangetast door Reuzenzwammen, Porseleinzwam-

“beuk”!

men en Tonderzwammen. Ieder jaar opnieuw sneu-

Verder onderzoek was geboden. Begin oktober gin-

velen er bomen onder de vernietigende activiteit

gen we terug om foto’s te maken.

van de verschillende myceliumweefsels.

Het vermoeden van Jos werd bevestigd: het betrof
hier geen Boompuist maar een
Pruikzwam, de wensdroom van
iedere mycoloog.
Op 17 oktober gingen we er nogmaals langs en we stelden vast
dat onze Pruikzwam ondertussen
was uitgegroeid tot een volwassen omvangrijk exemplaar.
Waarschijnlijk door de zwaartekracht was de zwam van zijn
substraat losgekomen en onderaan de stam beland.

Pruikzwam (Hericium erinaceus) - foto: H. Vranckx

Op hoger vermelde datum, tijdens één van onze

Onze metingen gaven een hoogte van 19,50 cm bij

exploratietochten, troffen wij op een gevelde beuk

een breedte van 29 cm en een dikte van 15 cm. Het

een bijna volgroeide Pruikzwam (Hericium erina-

aanhechtingsstuk was 10 cm. Het gewicht 2,750 kg!

ceus) aan.

Een beetje teleurgesteld omwille van het ter ziele

Het kernhout, evenals een groot gedeelte van het

gaan van deze mooie vondst hebben wij de padden-

spinthout van deze afgebroken beuk, was verdwe-

stoel meegenomen en bezorgd aan Jos Monnens.

nen. Boven de gapende holte ontdekten wij een bij-

Beschrijving:

na hartvormig massief kussen. Op het eerste zicht
dachten wij aan een uit de kluiten gewassen Boompuist (Oligoporus ptychogaster). Van deze bijzon-

Vruchtlichaam: een massieve stevige, hartvormige
bol met een “beatlekapsel”.

dere vondst werd melding gemaakt aan Jos Mon-

Het kapsel bestaat uit dicht opeen liggende, neer-

nens, die zijn twijfels had over onze determinatie,

hangende stekels van 4 tot 6,50 cm lengte. Ze zijn
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vuilwit tot lichtgeel, met hier en daar bruinachtig

fruit- en andere loofbomen. De Pruikzwam is een

verkleurde eindpunten. Het geheel lijkt op een bus-

wondparasiet die zelden voorkomt, maar waar hij

sel samengeklitte spaghetti.

verschijnt, dringt zijn mycelium door tot in de kern

De binnenkant van de zwam is als een hart, onder-

van zijn substraat, dat hij helemaal ontbindt. Hij

verdeeld in kamers, die evenwel niet met elkaar

begint zijn leven als parasiet, maar blijft nadien

verbonden zijn.

saprofytisch actief. Hij kan dan ook meerdere jaren
op dezelfde gastheer te voorschijn komen.

Volgens geraadpleegde literatuur kan het vruchtlichaam soms uit meerdere lichamen zijn samenge-

Geur: onbeduidend, gewoon naar paddenstoel.

steld.

Smaak: mild, zoet.

Stekels: tot 6,50 cm lang en 2 mm dik, aanvankelijk

Sporen: 5-6,5 × 4-5,5 µm, eivormig tot elliptisch,

vuilwit, later roomwit tot geel verkleurend met

met redelijk dikke wand, gestippeld en licht wrattig,

roodbruine eindpunten.

amyloïd.

Het kiemvlies overspant alle afhangende stekels.

Geraadpleegde literatuur:

De stekels bevatten gloeocystidiale hyfen, die in het

Gerhardt E. (1985) Pilze, Band II.Spectrum der Natur. BLV Buchverlag. 320 p.
Jahn H. (1979) Pilze die an Holz wachsen. Bussechse Verlagshandlung, Herford. 268 p.
Marchand A. (1976) Champignons du nord et du
midi 4. Aphyllophorales (fin), Hydnaceae, Gasteromycetes, Ascomycetes. Perpignan. 261 p.

hymenium als gloeocystiden opvallen. Het zijn lange bochtige orgaantjes met lichtbrekende inhoud.
Ecologie: verschijnt in september-oktober op beschadigde, door parasieten ondermijnde en kwijnende loofbomen, vooral beuk, eik, notelaar, es,

Nieuwe soorten in Ezemaal (prov. Vlaams-Brabant)
Michel Asperges, Grote steenweg 54, 3400 Landen
Jules Robijns, Grote steenweg 28, 3400 Landen
Mieke Van den Wijngaert, Grote steenweg 54, 3400 Landen


In de leemstreek rond Landen wordt het landschap gedomineerd door landbouwactiviteiten. Het vinden van
paddenstoelen is er dan ook vrij beperkt tot enkele banale soorten in de marge van de landbouw, langs
wegbermen, in privaattuintjes en de smalle valleigebieden eigen aan het Haspengouws landschap. Dat maakt
dat elke nieuwe soort paddenstoel die wordt gevonden, als een leuke ontdekking wordt ervaren. Zo was het
ook met het vinden van volgende soorten.
1. Oranjerood trechtertje (Omphalina postii (Fr.)
Singer)
De waarneming



Sporen





uitgebreide populatie van Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha) in een smal verbindingsbaan-

Het Oranjerood trechtertje (Omphalina postii (Fr.)



Singer) werd op 20-07-2008 gevonden op een zeer





















tje tussen de Grote Steenweg en de Kraanbeekstraat
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in Ezemaal (E6.41.31) (herbariumexemplaar nummer 2008/25 BR). Het is een zeer
vochtige standplaats en er komt nooit zon.
Het is er stikstofrijk door afval en meststorting en kalkrijk door storting van afbraakmateriaal.
Volgens Walleyn en Vandeven (2006) zijn
volgende synoniemen in gebruik: Gerronema postii (Fr.) Singer en Loreleia postii
(Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, & LutOranjerood trechtertje (Omphalina postii) - foto J. Robijns

zoni. Ludwig (2000) maakt ook melding
van Clitocybe postii (Fr.) Bigelow en Omphaliopsis
fibuloides (Peck) Murr.. Dezelfde auteur vermeldt
dat Omphalina marchantiae een synoniem zou zijn
van O. postii. Men zou deze soort macroscopisch
kunnen herkennen maar het is vooral dankzij de

streept. Breitenbach (1991) geeft geen figuren of
beschrijving. Zeer mooie afbeeldingen en een goede beschrijving met figuren van de sporen zijn te
vinden bij Ludwig (2000).

standplaats tussen levermossen dat een determinatie

Microscopisch (zie tekening) vonden we langwer-

redelijk eenvoudig is. Het is een oranjegeel, trech-

pig elliptische sporen die soms ook de vorm van

tervormig paddenstoeltje met aflopende, bleekgele

een appelpit hebben. Ze zijn 8 tot 9 µm lang en 4
tot 5 µm breed en voorzien van een snaveltje. Er
zijn geen cystiden te vinden maar wel cellen tussen
de basidia met een lengte van 35 µm en een breedte
van 5 µm. De basidia zelf dragen steeds vier sporen
en zijn langwerpig tot 35 µm lang en 6 tot 8 µm
breed; de sterigmata zijn tot 5 µm lang.
De hoedhuid bestaat uit twee lagen. De buitenste
geelbruine laag bestaat uit hyfen die min of meer
parallel lopen; ze zijn 8 tot 10 µm breed. Hieronder
vinden we een laag van door elkaar lopende kleurloze hyfen met een diameter van 8 tot 12 µm.
Steeman et al. (2006) maken geen melding van deze soort. De soort werd wel al vijf maal na 1992 in

Legende tekening: B (basidium), S (spore) en hoedhuid

Limburg gevonden; zie Lenaerts et al. (2004). We
plaatjes die soms gevorkt zijn. De sporee is wit en

zouden kunnen besluiten dat het een eerder zeldza-

de geur aangenaam zoals champignon. De hoedrand

me soort is die gemakkelijk over het hoofd gezien

is licht gekarteld en bij jonge exemplaren kort ge-

wordt.
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amandelvormige, dikwandige sporen met een kiem-

2. Knolletjesleemhoed (Agrocybe arvalis (Fr.)
Singer)

porie. Deze sporen zijn 8 tot 10 µm lang en 4 tot 5

De Knolletjesleemhoed (Agrocybe arvalis (Fr.) Sin-

µm breed. De basidia van ongeveer 30 µm lang en

ger) werd gevonden op 18 en 28 juli 2008 op hak-

8 tot 9 µm breed hebben steeds vier korte sterigma-

selhout in de tuin van de familie Stuckens - Robijns

ta en dragen vier sporen. Tussen de basidia zitten
zeer typische, tonvormige pleurocystiden die boven de basidia uitsteken,
met bovenaan 4 tot 5 vingervormige
uitsteeksels. Deze cellen zijn 35 tot
40 µm lang en 12 µm breed. Gerhardt
(1999) en Ludwig (2000) maken melding van deze pleurocystiden en hebben er ook een tekening van.
Verder vonden we in de hoedhuid
pileocystiden van ongeveer 42 µm

Knolletjesleemhoed (Agrocybe arvalis) - foto J. Robijns

te Ezemaal (E6.41.33) (herbarium nummer 2008/
24 BR).

lang en 7 µm breed, met een lange
snavel. Op de plaatjessnede staan cheilocystiden
van 10 tot 12 µm breed en 37 tot 48 µm lang. De
hoedhuid vertoont in dwarse doorsnede bovenaan

Ludwig (2000) geeft als synoniemen: Agrocybe
tuberosa (P. Henn.) Singer, Naucoria temulenta
(Fr.) Kummer, Naucoria sclerotina Vel. en Nauco-

een zone met bruine, ronde tot tonvormige cellen
met een diameter van 10 tot 15 µm en hieronder
een zone met parallellopende, worstvormige cellen

ria arvalis (Fr.) Gill.
De paddenstoelen zijn 30 tot 80 mm lang. De bruingele tot bruinrode hoed is licht vettig, heeft een umbo en een geelbruine rand van 4 tot 22 mm. De
bruingrijze lamellen zijn aangehecht. Na drogen
wordt de hoed bleker. De dunne steel (3 tot 4 mm)
is bovenaan geel en onderaan meer geelbruin. De
gehele steel is licht bepoederd. In het hakselhout
vonden we een wit mycelium dat eindigde in een
zwartbruin knolvormig sclerotium. Mocht men deze soort vinden, zoek dan goed naar dit ondergrondse deel, het is niet altijd gemakkelijk te vinden in
het hakselhout! De smaak is wat bitter.
Microscopisch (zie tekening) zagen we bruingele,
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Legende tekening: B (basidium), CC (cheilocystide), PlC
(pileocystide), PC (pleurocystide), S (spore) en hoedhuid
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met een diameter van 7 tot 10 µm.

tuurcentrum het Groene Huis, 570 p.

Steeman et al. (2006) maken geen melding van de-

Steeman R., Monnens J., Langendries R.,Walleyn

ze soort. Wel werd de soort zes maal na 1982 in

R., Buelens G. en De Pauw S. (2006) Paddenstoe-

Limburg gevonden; zie Lenaerts et al. (2004). We

len in de regio Leuven 1981-2004. Verspreiding

zouden kunnen besluiten dat het een eerder zeldza-

en ecologie. Natuurpunt Studie, Mechelen, 431 p.

me soort is.
⊳

Vermeulen H. (1999) Paddestoelen, Schimmels en



Literatuur:

slijmzwammen van Vlaanderen. Natuurhistori-

Ludwig E. (2000) Pilzkompendium (band 1) und

sche reeks 99/2, De Wielewaal vzw, Turnhout,
648 p.

Abbildungen. IHW Verlag, 758 p.
Gerhardt E. (1999) De Grote Paddestoelengids voor

Walleyn R. en Vandeven E. (2006) Standaardlijst

onderweg. Tirion Baarn, 718 p.

van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaande-

Lenaerts L. (2004) Atlas paddenstoelen in Limburg,

ren en het Brussels Gewest. Instituut voor Natuur-

verspreiding en ecologie. Likona, Provinciaal Na-

en Bosonderzoek, 144 p.

Verslag kustweekend 2008 in De Panne


In oktober 2008 vond het tweede kustweekend

avond konden determineren. De grote groep trok

plaats in de duinen van De Panne. De uitvalsbasis

door natte pannen vol Hebeloma, Cortinarius en

van de 30 deelnemers was “de Wielingen”, gelegen

Inocybe sp. zodat ook Peter, Jos en Luc ‘s avonds

tussen het strand en het Westhoekreservaat. De ont-

werk genoeg hadden. In de duingraslanden van de

vangst van de mycologen en de installatie van hun

begraasde zones werd er ijverig gezocht naar Ento-

microscopen gebeurde op donderdagnamiddag. Na

loma, Coprinus en Mycena door Marie-Josée,

het avondmaal was er nog een korte briefing over

Henk, Lucrèse en Christine. Ook zij hebben toen

de organisatie van de excursies en de gezamenlijke

goed geoogst. De prof was blij dat hij er dit jaar bij

maaltijden.

was. Voor de Aphyllophorales hadden Gut en An-

Op vrijdagmorgen werd gestart met een groepsfoto

gèle versterking gekregen van Willy. Pol kende de

waarna in het noordelijk deel van het reservaat ijve-

goede vindplaatsen in het reservaat en de groep kon

rig gezocht werd naar zwammen allerhande onder

profiteren van zijn ervaring. Die eerste voormiddag

begeleiding van Marc Leten. Zoals dit blijkbaar

leverde uiteindelijk 143 verschillende soorten op,

meer het geval is, speelden Bernard en Piet

waaronder een tweede vondst voor België van

“cavalier seul“, maar tegen de middag hadden ze

Symphyosirinia clematidis en een eerste vondst van

zóveel ascootjes gevonden dat ze tot laat in de

de teleomorf door Bernard en Piet die daarvoor
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soort voor België, nl. Nemania atropurpurea op

diep het struweel was ingedoken.
Na een stevige broodjesmaaltijd trok een uitgedunde groep naar het zuidelijk deel van het reservaat.

rottend hout van populier. De groepsmaaltijd bracht
wat rust en het was een afgeslankte groep die in de

De mycologen splitsten zich weerom in bosjesmensen en graslandfanaten. Eindelijk konden Murielle
en Marie-Anne wat myxootjes verzamelen op dode
takken en stammen van populier. Op de mosduinen
werd er naar gasteromyceten gezocht en op mest
naar fimicole zwammetjes. Iedereen vond voldoende soorten waarmee hij de avond kon vullen. Jacky
had gezorgd voor een microscopiezaal juist naast de
bar, zodat op tijd en stond een Pier Kloeffe (lokaal
bier) de dorstigen kon laven.

Kroontjesknotszwam (Artomyces pyxidatus) - foto J. Launoy

Op zaterdag kregen we versterking van Ivo, Karel,
Hugo en Hilde. Dit was nodig want het westelijk
deel van het Calmeynbos met de aangrenzende Kra-

namiddag afzakte naar het oostelijk deel van het
bos en de aangrenzende Oosthoekduinen onder begeleiding van Hilde.

keelduinen is een soortenrijk biotoop. Marie-Anne
ontdekte enkele prachtige exemplaren van de
Kroontjesknotszwam (Artomyces pyxidatus) en Hilde vond de lang gezochte Duinstinkzwam (Phallus
hadriani) op een duintop tussen helm. Bernard en

Jacky vergezelde de myxofanaten en wees zijn
voornaamste oogstplaatsen aan. Murielle ontdekte
onmiddellijk een Zwart reuzenkussen (Brefeldia
maxima) van wel 4 m (!!!) met talrijke vertakkingen en kruipsporen.
Op zondagvoormiddag ging het hele gezelschap
richting Houtsaegerduinen en Kerkepannebosje.
Beide gebieden zijn aanpalend maar totaal verschillend van biotoop. De groep werd daarom ook in 2
deelgroepen gesplitst. Hilde bracht de mycologen
met een voorkeur voor duingraslanden naar hún
biotoop en Jacky trok met de myxomycetologen en
ascomycetologen de vochtige elzenbosjes in.

Enthousiast en geconcentreerd ... - foto J. Launoy

Etienne en Luc kwamen aan hun trekken met een

Piet waren er weer solitair op uitgetrokken in de

aantal wasplaten, zoals de Duinwasplaat (Hygro-

Argo-zone van het Calmeynbos en hadden met 45

cybe conicoides) en russula’s zoals de Pelargo-

soorten genoeg om de rest van de dag en avond te

niumrussula (Russula pelargonia). Er werden niet

vullen met determineren. Ook hier weer een nieuwe

minder dan 13 verschillende soorten mycena’s ge-
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Na een stevig middagmaal met zicht op zee en het
Westhoekreservaat keerden de deelnemers voldaan
huiswaarts. De lijst telde immers 730 waargenomen
soorten.
Het kustweekend 2009 gaat door van 15 tot 18 oktober maar wegens omstandigheden niet in de Wielingen.

 Jacky Launoy
Zwart reuzenkussen (Brefeldia maxima) - foto J. Launoy

vonden, waaronder de Gestreepte schorsmycena
(Mycena mirata). In het Kerkepannebosje vonden
Bernard en Piet het zeldzame Bleek meniezwammetje (Nectria pseudopeziza) en Orbilia comma.
Tevreden en verzadigd zakte iedereen tegen de
middag af naar de parking waar Jos nog een verrassing voor Piet had onder de vorm van een mooie
Marcel en Jacky - foto M. Decoussemaeker

Elzenvlag (Taphrina amentorum).

Verslag paddenstoelentocht in de Brielmeersen te Deinze op 15 november 2008
(Tekst en foto’s : Christine Hanssens)
Heel het domein lag bedekt met een prachtig bla-

tot ieders verwondering vertoonde het een opval-

dertapijt; dankzij de speurzin en het enthousiasme

lend lange rhizomorf (foto 1). Heel even dacht men

van de 22 deelnemers werden er toch heel wat pad-

aan Flammulina ononides, tot we beseften dat de

denstoelen waargenomen.

rhizomorf van onze Flammulina velutipes zichtbaar

Zo vonden we op een Populierenstomp nog jonge

geworden was door de sterke vermolming van het

geelbruine zwammetjes, Gewone fluweelpootjes

hout. Bernard wist ons enthousiast te vertellen over

(Flammulina velutipes). Er werd eentje geplukt en

een piepkleine soort, het Zwermwaterkelkje (Olla
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scrupulosa). Het zijn bleekbruine, urnvormige, zit-

vonden we een opvallend gedrongen exemplaar met

tende ascootjes van amper 1 mm die op een stukje

onregelmatig afgeplatte vruchtlichamen in bundeltjes (foto 2). Deze worden in de literatuur soms als
Macrotyphula contorta aangehaald. Eigenlijk blijkt
het gewoon een “hongervorm” te zijn van de Pijpknotszwam. Deze groeit regelmatig op afgevallen
takken en stammetjes van Hazelaar, Berk en Els.
Myxootjes zoeken is meestal geduldig takjes omdraaien of stronken bekijken om het kleine spul te
ontdekken. Deze keer was Murielle zeer aangenaam
verrast met een grotere prachtig purperen, maar
onrijpe slijmzwam. Een deeltje ervan werd meege-

Foto 1: Gewoon fluweelpootje (Flammulina velutipes)

nomen; tijdens het rijpen werd hij grijsbruin met
hout te zien waren. Ze bezitten glasachtige haartjes
op hun rand en buitenzijde. Maar om dit waar te
nemen moeten we ze voldoende vergroten. Tegelijk
wees hij ons op een nauw verwante soort, Olla millepunctata, die enkel op kruidige planten groeit.
Op de vochtigste plekjes waren heel wat mycena’s
en hemimycena’s te vinden waarover Lucrèse de
nodige uitleg verschafte. Enkele prachtige exemplaren van de Grote oranje bekerzwam (Aleuria aurantia), talrijke nestzwammetjes en massa’s inktzwam-

Foto 2: Pijpknotszwam (Macrotyphula fistulosa)

men kenden veel succes bij de fotografen. Naast de
een lichte zweem van paars. Na microscopie en

gewone Pijpknotszwam (Macrotyphula fistulosa)

uitsleutelen kwam Murielle uit op het Grijsbruin
zijdekussentje (Dianema depressum), een zeldzame soort. Myriam de Haan kon deze determinatie
bevestigen.
Jos wist ons te vertellen dat veel van zijn “korstzwammetjes” zo sterk op mekaar lijken dat ze enkel microscopisch met zekerheid op naam kunnen
gebracht worden. Hij had er een 30-tal verzameld
die hij verder zou bestuderen. Peter moest het stellen met enkele prachtige Witschubbige gordijnzwammen (Cortinarius hemitrichus). Heel speciaal

Foto 3: Roodwitte dikhoed (Leucopaxillus rhodoleucus)
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waren twee prachtige glanzend-witte, middelgrote

liae, Peronospora alsinearum en Ascocorticiellum

paddenstoelen met rozige plaatjes (foto 3). Het ble-

vermisporum die nieuw zijn voor de Funbellijst…

ken uiteindelijk exemplaren te zijn van de Roodwit-

en naar jaarlijkse gewoonte werd deze activiteit

te dikhoed (Leucopaxillus rhodoleucus).

afgesloten met een etentje in “De Valk” te Naza-

Al bij al een boeiende tocht; op de vindlijst werden

reth.

120 soorten genoteerd, waaronder Hercospora ti-

⊳



Funga Nordica
KNUDSEN, H. & VESTERHOLT, J. (eds.) 2008. Funga
Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera.
Nordsvamp, Kopenhagen 2008, 965 p.


Met Funga Nordica brengen Henning Knudsen en Jan
Vesterholt een monumentaal standaardwerk op de markt.
Dit werk behelst een volledig herziene uitgave van Nordic
Macromycetes 2, dat in 1992 verscheen. Dat boek, inmiddels al jaren uitverkocht, bleek al snel onvolledig te zijn
qua soortselectie. Deze herziene versie van NM 2 wijkt zó
sterk af van de originele uitgave, dat meteen besloten werd
het onder een nieuwe titel uit te brengen.
Vesterholt en Knudsen klaarden de klus met niet minder
dan 39 medeauteurs. Hieronder een aantal vooraanstaande
Scandinavische mycologen zoals Gro Gulden, David Boertmann en Arne Aaronsen, maar eveneens bekende
namen uit de rest van Europa zoals Anton Hausknecht (Conocybe), Machiel Noordeloos (o.a. Entoloma),
Beatrice Senn-Irlet (Crepidotus) en Annemieke Verbeken (Lactarius).
In totaal worden 2675 soorten uitgesleuteld. Vernieuwend is de toepassing van een classificatie die op
moleculair onderzoek gebaseerd is. Artikels gepubliceerd in het ‘Deep hyphae’-nummer van het tijdschrift
Mycologia (2006) lagen hieraan ten grondslag. In Funga Nordica zijn de klassieke families dan ook grondig
door elkaar geschud. De families die het eerst aan bod komen, zijn de Hymenochaetales, met ondermeer de
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genera Cotylidia en Rickenella, gevolgd door de Polyporales (met o.m. Faerberia en Lentinus). Sommige
families verworden op het eerste zicht tot een raar allegaartje van soorten. De Schizophyllaceae omvat 2
genera: Fistulina en Schizophyllum; dat laatste geslacht verenigt S. commune (Waaiertje) en S. amplum (Vals
judasoor). Een omschrijving geven van een aantal families is dus verre van simpel geworden!
Genera zelf ondergaan het zelfde lot. Het genus Coprinus wordt opgesplitst in een genus Coprinus dat tot de
Agaricaceae behoort en in de genera Coprinellus, Coprinopsis en Parasola die tot de Psathyrellaceae gerekend worden. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Soortopvattingen zijn dan weer relatief stabiel
gebleven. Enkele opvallende “splits” zijn Inocybe geophylla (Witte satijnvezelkop) en Inocybe lilacina (Lila
satijnvezelkop) en het opnieuw tot soortniveau opwaarderen van Bolbitius variicolor naast B. titubans
(evenals B. pluteoides, naast B. reticulatus).
Cystoderma carcharias en C. fallax worden dan weer als variëteiten van C. carcharias opgevat en ook bij de
franjehoeden wordt er heel wat op een hoop gegooid, getuige de synonymisatie van ondermeer P. corrugis,
P. polycystis, P. atrolaminata en P. melanophylloides.
Een dergelijke taxonomische indeling is radicaal vernieuwend, maar (echter onvermijdelijk) duidelijk onafgewerkt. Van een zevental genera is het zelfs totaal niet duidelijk welke plaats zij in de classificatie moeten
krijgen (bijv. Gymnopilus). Enerzijds zien we dus vrij vérgaande aanpassingen in sommige genera, maar anderzijds het ontbreken van de nieuwste inzichten in andere genera. Zo heeft een door Gulden e.a. uitgevoerd
DNA-onderzoek uitgewezen dat het genus Galerina polyfyletisch is, besluit dat zij nog niet in rekening
gebracht hebben in dit werk.
Dit boek heeft tot doel alle in Scandinavië voorkomende agaricoïde, boletoïde en cyphelloïde fungi te bespreken. Bovendien zijn een aantal soorten die in Nederland en Duitsland zijn aangetroffen, maar (nog) niet in
Scandinavië, eveneens opgenomen. Aan de andere kant is een volledig soortenoverzicht een utopie, beseffen
de auteurs zelf. De Cortinarius-sleutel omvat 369 soorten, wellicht ca. een derde van het reële aantal gordijnzwammen in de Scandinavische landen. Ondanks de focus op Scandinavië is het boek erg waardevol voor
mycologen die in de Benelux actief zijn. Voor genera als bijv. Crepidotus, Pholiota, Hypholoma en Hemimycena is het boek zo goed als volledig. Steekproeven m.b.t. grotere genera geven aan dat die volledigheid
sterkt verschilt van genus tot genus: o.a.. 18 van de 81 Vlaamse Psathyrella’s ontbreken, evenals 5 van de 77
Vlaamse Mycena’s (Walleyn & Vandeven 2006). Dat niet alle genera even volledig zijn, heeft te maken met
het feit dat de auteurs ervoor gekozen hebben geen compilaties van bestaande sleutels te maken, wat een
pluspunt is. Ook bij de eigen determinaties werd (bijv. bij Cortinarius subgenus Telamonia) de nodige voorzichtigheid in acht genomen.
De dichotome sleutels verschillen in de keuze van onderscheidende kenmerken vaak van deze in bijv. FAN,
wat een vergelijking interessant maakt. De auteurs van Funga Nordica zijn geneigd een vrij groot aantal
deelsleutels (voor secties en subgenera) te gebruiken. Voor bijv. het genus Conocybe uit zich dat in een opsplitsing naar 6 deelsleutels, in plaats van 3 bij Arnolds (2005).
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Elke soort wordt beschreven in een derde tot een halve bladzijde, wat opvallend uitgebreider is dan in bijv.
Horak (2005) maar minder uitgebreid dan in de Flora Agaricina Neerlandica. Naast micro- en macroscopische kenmerken wordt beknopt ingegaan op ecologie en status in de Scandinavische landen. Handig is de
verwijzing naar beschrijvingen en/of afbeeldingen van de besproken soort in andere werken zoals Breitenbach & Kränzlin of Fungi Non Delineati.
Microscopietekeningen zijn voor de meeste soorten aanwezig, zij het summier: per soort vind je lijntekeningen van 1 tot 3 sporen en vaak ook 1 tot 2 cystiden. Hoedhuidstructuren worden zelden uitgetekend, basidiën
al helemaal niet. De kwaliteit van de tekeningen is echter goed.
Uit de literatuurlijst blijkt dat de in Vlaanderen gepubliceerde artikels niet door de auteurs gebruikt zijn. Zo
vinden we bij Xerocomus geen verwijzing naar Sterbeeckia, noch naar Volders (1996), noch naar Van de
Kerckhove (2005). Wellicht speelt de taalbarrière hier parten.
Bij het boek vind je ook een Cd-rom die alle in het boek opgenomen sleutels (MycoKey) en ca. 4000
kleurenfoto’s bevat. De kwaliteit van die foto’s varieert van zeer goed tot matig. Bovendien is voor sommige
genera het aantal gefotografeerde soorten gering.
⊳



Arnolds, E. (2005) Conocybe, in: Noordeloos, M.E., Kuyper, Th.W. en Vellinga, E.C. (red.), Flora agaricina neerlandica 6: 110-179. Boca Raton.
Breitenbach, J. & Kränzlin, F. (1984-2004) Pilze der Schweiz. 6 Vol. Schweiz: Mykologia Luzern.
Horak, E. (2005) Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. Kryptogamenflora, Band IIb/2, 6. Aufläge.
Heidelberg: Spektrum Akad Verlag.
Van de Kerckhove O. (2005) Een sleutel tot de Xerocomus chrysenteron-groep in Vlaanderen. Sterbeeckia
25: 25-40.
Volders, J. (1996) Het subgenus Xerocomus Quél. in Vlaanderen. Sterbeeckia 17: 11-36.
Walleyn, R. en Vandeven, E. (red.) (2006) Standaardlijst van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006 (27).
Brussel.
Wim Veraghtert & André de Haan

Aanwinsten
Hierbij geven we een overzichtje van de laatste aanwinsten van de bib. Laten we beginnen met 2 CD's: ten
eerste "Description des champignons supérieurs" van Josserand (CD 011), een standaardwerk met precieze
beschrijvingen van mycologische terminologie, dat we in boekvorm al vele jaren bezitten (aux 001 - 1952).
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Ten tweede "Theatrum Fungorum" van Lindau - 2008 (CD 012).
“Funga Nordica - Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera” van Knudsen & Vesterholt (Baf 026) werd
aangekocht evenals de laatste editie van “Dictionary of the Fungi (10th edition)” van Ainsworth & Bisby.
Deze editie omvat opnieuw een pak aanvullingen. Tenslotte is de reeks van “Fungi Europei” vervolledigd
met Agaricus (Vol 1-bis) van Para Sanchez (Atl 013/01bis).
Op zoek naar literatuur over een bepaalde paddenstoelensoort?
Buiten de informatie die er op het internet te vinden is, kunnen we u vanuit de
KVMV-bibliotheek zelf heel wat info
aanbieden.
1. Een groot aanbod van gespecialiseerde boeken vind je in onze bibliotheek. De cataloog ervan is raadpleegbaar via het internet, surf hiervoor naar www.kamk.be en kijk bij
‘Bibliotheek’. Een papieren versie
van de cataloog is ook verkrijgbaar tegen kostprijs.
2. In de bibliotheek kan je ook een beroep doen op onze database “Zoekfungi”. Het invoeren van artikels uit
de tijdschriften door Harrie Hendrickx
verloopt goed; een dikke proficiat aan
Lieve, Christine, Judith en uiteraard
Harrie voor deze mooie prestatie, want
de database levert intussen meer dan
80.500 items op. Maar dit alles heeft
weinig zin als het niet gebruikt wordt.
Je kan dus de CD Zoekfungi uitlenen,
waarmee je tijdschriften kan terugvinden waarin een bepaalde paddenstoelensoort vermeld werd. Met een eenvoudige zoekfunctie vind je snel
een overzicht van alle artikels over een bepaalde soort.
Wil je weten wat er reeds verschenen is over een bepaald onderwerp, aarzel niet om het te vragen en deze
schat aan informatie te gebruiken. Altijd welkom voor een opzoeking of wat uitleg.
Tot zwams,
Pascale Holemans
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Nieuwtjes uit de recente tijdschriften (09.1)
Karel Van de Put


Field Mycology 9, (4), 2008
Als paddenstoelenportret nr. 36 stelt A. Henrici ons een
roderoze vorm voor van Cotylidia pannosa, met kleurenfoto en een oude kleurenplaat. L. Decesare en G. Hasapedis bespreken leven en werk van de Deense mycoloog
Theodoor Holmskjold, met oude kleurenplaten uit zijn
levenswerk de “Beata”. Aureobasidium apocryptum en
Phacellium sorbi, bladparasieten op respectievelijk Acer
campestre en Sorbus aucuparia, zijn nieuw voor GrootBrittannië en worden met kleuren- en microfoto voorgesteld door B. Spooner. In het artikel van A. Overall
over de macrofungi in de Kenwood estate vinden wij
kleurenfoto’s van Russula zvarae, Psathyrella multipedata, Lactarius obscuratus, Inocybe hirtella en Ramaria stricta. Phellinus (Fuscoporia) wahlbergii is ook
nieuw voor Groot-Brittannië en wordt door M. Ainsworth besproken, met kleurenfoto ook van Phellinus robustus en Ph. torulosus. Een mogelijke vondst van Tricholoma basirubens wordt besproken door R. Betts en J.
Bailey, met kleurenfoto en met extra commentaar van A.
Henrici en G. Kibby. P. Roberts bespreekt de gele Clavaria–soorten van de Britse eilanden: C. amoenoides, C.
argillacea en C. straminea, met microtekeningen, een
kleurenfoto van de eerste en een sleuteltje voor de drie
soorten.
Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 5, 2008
Als paddenstoelen van de maand vinden wij in deze
aflevering Rhytidhysteron hysterinum en Diacheopsis
reticulospora, met kleuren- en microfoto of microtekening. H. Clémençon bespreekt de drukcellen in het
bilaterale lamellentrama van de Amanieten, met microfoto’s en in een ander artikel verklaart dezelfde auteur
het verschil tussen rhizomorfen, rhizoïden en trichoïden,
met micro- en macrofoto’s. P. Buser verklaart de term
pseudoparafysen, met kleuren- en microfoto van Conocybe crispella. Verder doet H-P. Neukom een interview
met Beatrice Senn-Irlet, met haar portret en een kleurenfoto van Phyllotopsis nidulans, en worden er nieuwe
kleurenfoto’s afgebeeld van Cortinarius privignorum, C.
variecolor var. pseudovariecolor en C. adustorimosus,
foto’s die in een eerdere aflevering van mindere kwaliteit
bleken te zijn.
Mycolux 2008, 3
Mouradi et al. bespreken een speciale vindplaats van
Volvariella bombycina in het bos van La Mamora
(Marokko). J-M. Pirlot geeft commentaar bij de vondst
van de Zwarte amaniet, Amanita inopinata in Londerzeel, met een kleurenfoto. Als speciale vondsten bespreekt dezelfde auteur Cotylidia undulata, Hebeloma
sinapizans, Pluteus umbrosus, Plectania melastoma en
Entoloma sepium, alle met microtekeningen. Verder nog
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verschillende vindlijsten en een in memoriam gewijd aan
Ruben Walleyn door Paul Pirot.
Mycolux 2008, 4
J.M. Pirlot bespreekt vondsten van Pluteus leoninus,
Leucogyrophana pseudomollusca, Scutellinia scutellata en Hypomyces aurantius, met microtekeningen en
een kleurenfoto van de laatste. Tephrocybe ambusta is
nieuw voor de prov. Luxemburg en wordt voorgesteld
door B. Clesse et al., met micro- en macrokleurenfoto. B.
Clesse en J.M. Pirlot presenteren Bertia moriformis met
kleurenfoto. Polyporus corylinus wordt uit het GrootHertogdom gesignaleerd door J.M. Pirlot en J. Thorn,
met kleuren- en microfoto’s en microtekening.
Bolletino del Gruppo micologico G. Bresadola
48, 3, 2005
Dit is een monografisch nummer met een oppuntstelling
van het genus Galerina in centro-meridionaal Europa
door M. Curti en E. Musumeci.
Documents Mycologiques T. 35, F.135-136, oct.
2008
F. Doveri en B. Coué beschrijven Schizothecium curvuloides var. megasporus sp. nov., met microtekening en
microfoto. Dezelfde auteurs beschrijven eveneens twee
nieuw taxa in het genus Thecotheus, nl. T. formosanus f.
collariatus f. nov. en T. neoapiculatus sp. nov., beide
met kleuren- en microfoto en een mondiale sleutel tot de
soorten. P-A. Moureau en J-J. Wuilbaut bespreken de
Europese genera Cyphellostereum, Cotylidia en andere
gesteelde Podoscyphaceae, met een sleutel, microtekeningen en kleurenfoto’s van Cyphellostereum laeve,
Cotylidia muscigena f. guttulata, C. muscigena f. muscigena en C. sp. In een eerste bijdrage over de macromyceten van de Bretoense kust bespreekt D. Réaudin
Gyromitra esculenta var. fragilis var. nov., Neolentinus
adhaerens, Echinoderma acutesquamosum f. albineum f.
nov., Inocybe armeniaca en I. xantholeuca, alle met
kleurenfoto en microfoto.
Butlleti de l’Associacio Micologica Font i Quer
6, 2008
Paz Conde en J.I. Gonzalez Alvarez bespreken een
vondst van Elaphomyces cantabricus, met kleuren- en
microfoto’s. In de vindlijst van de paddenstoelen uit de
Eynevallei vinden wij kleurenfoto’s van Peziza ninguis
en Amanita pini. E. Benguria en J.L. Martin bespreken
het genus Stereum, met sleutel en kleurenfoto’s van S.
illudens, S. sanguinolenta, S. gausapatum, S. hirsutum,
S. rugosum, S. insignitum, S. reflexulum, S. ochraceoflavum en S. subtomentosum. In een tweede deel van zijn
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inleiding tot het genus Conocybe bespreekt R. Fernadez
Sasia C. fuscimarginata, C. lenticulospora, C. exannulata en C. rugosa, alle met kleurenfoto en met een sleutel
tot de beschreven soorten. Agaricus xanthodermus var.
lepiotoides is nieuw voor Montenegro en wordt met
kleurenfoto en microtekening voorgesteld door B. en O.
Peric. J.L. Pérez-Butron en J. Fernandeze-Vicente melden een eerste vondst uit Spanje van Trichophaea paludosa var. tuberculata, met kleurenfoto en microtekening.
M.A. Pérez-de-Gregorio et al. bespreken Marasmius tricolor var. graminis, met kleurenfoto en microtekening.

exemplaren van Inocybe geophylla (bijgevolg met een
Lepiota-achtig uiterlijk) en M. Jagers stelt Gomphidius
maculatus, Tricholoma aurantium, Psilocybe tuberosa
en Byssocorticium pulchrum voor, met kleurenfoto’s. De
vondst van Polyporus tuberaster met een massief sclerotium wordt gemeld door K. Roobeek. B. de Vries geeft
een overzicht van het genus Basidiodendron in Nederland, met een sleutel, microtekeningen en een kleurenfoto van B. caesiocinereum. Over het Cristella-weekend
in Lemele in 2008 wordt verslag uitgebracht door H.
Wassink en A. van der Putte, met enkele microtekeningen en kleurenfoto’s.

Parliamo di Fungi 15, 2007 en 16, 2008
A. Moron en L. Alpago-Novello bespreken Russula
poichilochroa en R. parodorata, met kleurenfoto’s en
microtekening. Lepiotella irrorata f. pseudocastanea
wordt door V. Migliozzi en D. Fantozzi voorgesteld, met
kleurenfoto’s. Uit de vaginata-groep worden Amanita
ochraceomaculata en A. spadicea voor het voetlicht gebracht door L. La Chiusa, met kleurenfoto en microtekening. M. Contu bespreekt Psathyrella dicrani, met
kleurenfoto’s. Betreffende Rodelijstsoorten in Toscanië
worden Leucopaxillus lepistoides en Volvariella bombycina voorgesteld, met kleurenfoto. Brizzi meldt een
vondst van Leucopaxillus cutefractus, met kleurenfoto
en microtekening. Russula heterophylla wordt voorgesteld met kleurenfoto’s van f. heterophylla, f. adusta en
f. livida. L. Laconelli bespreekt de identiteit en ecologie
van Agaricus padanus, met kleurenfoto’s. Verder wordt
ook nog Russula turci besproken, met kleurenfoto en
microtekening.
Bulletin de la Société Mycologique de France,
123, f.2, 2007
In dit nummer vinden wij enkel verslagen van de
sessions van de vereniging in 2005 in Dijon, met kleurenfoto’s van Cortinarius aleuriosmus, C. boudieri, C.
polymorphus, C. prasinocyaneus, C. fulvoincarnatus, C.
subturbinatus, Resupinatus kavinii en Leucogyrophana
romellii en van de session in Herbeumont in 2006, met
kleurenfoto van Clavaria argillacea var. sphagnicola,
Armillaria ectypa, C. humicola, Galerina mairei, Geoglossum sphagnophilum, Scutiger cristatus en Valsaria
rubricosa.
Coolia 52, 1, 2009
J. Stalpers vertelt wat over magische paddenstoelen en E.
Brouwer et al. onderzochten de invloed van schelpenpaden op de paddenstoelendiversiteit, met kleurenfoto’s
van Geastrum schmidelii, Cortinarius croceocaeruleus,
Phallus hadriani, Hebeloma psammophilum en Helvella
crispa. Boletus rhodoxanthus wordt onder de loep genomen door M. Oud, met kleurenfoto’s. T. Kuyper belicht
het nut van Paardenhaartaailingen in de nestbouw van
tropische vogels. J. Wisman vond met mest besmeurde





Sporen

























PSL-Info, 1, 2009
Om organisatorische redenen is PSL-Nieuws vervangen
door een eenvoudige nieuwsbrief, waarin zeer korte artikeltjes over Hydnotrya tulasnei, Geastrum campestre en
G. floriforme, Peziza moseri, Scutellinia superba, Clavaria greletii, Cystolepiota adulterina.
Miscellanea Mycologica, 93, 2008
Hierin vinden wij weer een reeks kleurenfoto’s van de
vondsten van de zomer 2008. Teveel om op te noemen,
maar zeker eens het bekijken waard.
Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde, 8,
2008
Als paddenstoelen van de maand vinden wij Psathyrella
hirtosquamulosa en Hydnotrya tulasnei, met kleurenfoto
en microtekeningen. Verder nog een artikeltje over geuren van paddenstoelen en verschillende stukjes over intoxicaties. Interessant om te bekijken is nog een kleurenfoto van Hygrophoropsis morganii.
Rivista di Micologia, 51, 2, 2008
K. Kob spreekt over giftige paddenstoelen en hun intoxicaties, met kleurenfoto’s van de klassieke daders. Thelephora bourdotiana sp. nov. wordt met kleurenfoto en
microtekening voorgesteld door G. Zecchin. G. Robich
stelt Mycena amabilis sp. nov. en M. eucalyptiphila sp.
nov. voor met kleurenfoto en microtekeningen. Marcelleina persoonii is nieuw voor Montenegro en wordt
onder de aandacht gebracht door B. Peric, met kleurenen microfoto’s en microtekening.
Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, 17,
2008
In dit nummer vinden wij verschillende species novae,
telkens met beschrijving, kleurenfoto en microtekening
en/of microfoto : Bolbitius subvolvatus, Conocybe karinae, Ijuhya equiseti-hyemalis, Kotlabaea danuviana
(met sleutel), Lactocollybia dendrobii, Mycena dobraensis en Rhodocybe catalonica.
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Inschrijvingsformulier voor het kustweekend
in de J-CLUB te De Panne van 15 tot 18 oktober 2009
TERUG TE BEZORGEN vóór 30 april 2009 aan JACKY LAUNOY, Konijnenweg 11,
8660 De Panne (058/41 37 25 of e-mail: jacky@launoy.be)
O Wenst deel te nemen aan het kustweekend met verblijf in volpension met .... personen,
zichzelf inbegrepen.
O Wenst de kamer te delen met .............................................
Er hoeven geen lakens meegebracht te worden; handdoeken, zeep en washandjes echter wel.
De prijs voor het verblijf bedraagt 150 euro per persoon. Voor een éénpersoonskamer wordt
een toeslag van 45 euro per kamer gevraagd voor de hele periode. Er zijn 25 tweepersoonskamers beschikbaar, dus een vlugge reservatie is aangewezen, indien u zeker wil zijn van een
plaats.
Personen die willen deelnemen aan één of meerdere excursies, doch niet in het hotel overnachten, kunnen aansluiten bij de maaltijden. De prijs voor een broodjesmaaltijd bedraagt 6
euro en voor een avondmaal 8 euro.
Microscoperen gebeurt in de vergaderzaal. Er zijn projectiemogelijkheden.
Ter bevestiging van uw inschrijving dient een voorschot van 50 euro per persoon gestort te
worden vóór 30 april 2009 op rekening 737-0187576-21 van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging, te 2050 Antwerpen. Het nog verschuldigd saldo tegen 1 september 2009.
Datum: ..................................
Naam: ...........................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................
Tel.: ..........................
E-mail: ....................................
Handtekening: ……………………………...
Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.
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