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Jaargang 3, nummer 4

Editoriaal

December 2010

NIEUWSBRIEF VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

Geachte leden
De herfst sterft een langzame dood. Het wordt weer gezellig cocoonen bij de haard,
een warm drankje of iets sterkers bij de hand. We hebben nu ruimschoots de tijd om
de oogst van het voorbije jaar eens rustig na te kijken.
Op mycologisch vlak hadden we met een uitzonderlijke herfst te maken. We voelden
in de tweede zomerhelft reeds (letterlijk) nattigheid. Onze in het vorig Sporen-nummer geformuleerde hoop werd werkelijkheid. De zwammen kwamen over het hele
land in bosjes te voorschijn, in zelden geziene hoeveelheden en diversiteit. De gevolgen lieten niet op zich wachten: talrijke soorten werden voor het eerst verzameld
in Vlaanderen. Recent nog werden twee zeldzame aardtongen in Limburg ontdekt:
Microglossum olivaceum (Olijfgroene aardtong), nieuw voor Vlaanderen, en Trichoglossum walteri, nieuw voor België. Dat alles is aardig meegenomen in het jaar van
de biodiversiteit.
Op wereldvlak werd uiteindelijk een VN-biodiversiteitsverdrag, het Nagoya-protocol,
tussen meer dan 190 landen overeengekomen. Hierbij werd bepaald dat het westen
betaalt voor het genetisch materiaal aan het land van herkomst. Het zijn in grote mate
de ontwikkelingslanden die een hoge biodiversiteit hebben en hiervan zullen profiteren. Een aantal beschermende maatregelen moet er dan voor zorgen het soortenverlies tegen 2020 te stoppen. Maar de financiering moet nog verder uitgewerkt worden
en er zijn voorlopig ook geen sancties voorzien bij niet-naleving. Toch een belangrijke stap in de goede richting, dachten we.
Verder lazen we in de krant dat onze ecologische voetafdruk hier in België te groot
is: we hebben 4,4 keer de aarde nodig om in onze behoeften te voorzien. Meer dan
redenen genoeg dus om, bij hogergeciteerde haard zittend, eens ernstig na te denken
over hetgeen we aan deze situatie kunnen doen.

Sporen

De werkweek georganiseerd te Dworp werd een succes. U leest hierover meer in het
verslag verder in dit nummer. Alle deelnemers waren vol lof over de organisatie. Alhoewel de zwammenexplosie in de bezochte biotopen al over haar hoogtepunt was,
werden meerdere soorten nieuw voor ons land en/of regio verzameld. Om onze regio
beter te prospecteren zal in de toekomst de herfstwerkweek beurtelings aan de kust en
in het binnenland plaats grijpen.
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We wensen u veel leesplezier bij het ter hand nemen van dit nieuwe Sporen-nummer.
Aan een winterstop doen we niet mee; we nodigen u van harte uit op een hele reeks
geplande winteractiviteiten. Profiteer van de mogelijkheden tot bijscholing. Tot ziens.
Bernard Declercq
voorzitter KVMV
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D = dagexcursie, V = voormiddag, N = namiddag
Voor AMK 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.
Voor OVMW is het uur van samenkomst bij excursies steeds 9.30 uur, tenzij anders vermeld!
Voor ZWAM is de afspraak ter plaatse telkens 9.30 uur (D) of 14.00 uur (N).

Weekexcursies van de AMK-Werkgroep Mycologie
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: 03/455 01 27 of lieve.deceuninck@skynet.be. (uitleg werking: zie Sporen nr. 1-2)

Reeds door de afdelingen vastgelegde excursies tot eind maart
Bolderberg (Zolder).
Contact: Jos Tuerlinckx (089/35 10 79)

zondag 16-01-2011 - ZWAM (N)
Meerdaalbos, Bierbeek. Afspraak parking begin Kromme Dreef. Komende uit richting Leuven via de Naamsesteenweg, bij het uitkomen van het Ecoduct, de eerste
afslag rechts. Parking na 100 m. Winterpaddenstoelen
met een natje en een droogje op het nieuwe jaar.
Contact: Georges Buelens (0471/20 50 14)



zondag 27-02-2011 - ZWAM (N)
Meldertbos, Meldert (Hoegaarden). Afspraak parking
bij de kerk van Meldert. Wie van verder komt: E40 tussen Leuven en Tienen uitrit 24 Boutersem, rechtsaf tot
verplichte STOP, daar links tot de kerk van Meldert.
Winterse Sarcoscypha-soorten zoeken in Meldertbos
voor de liefhebbers.
Contact: Georges Buelens (0471/20 50 14)



zondag 23-01-2011 - Mycolim (N)
Domein Bovy, Bolderberg (Zolder). Houtzwammenwandeling. Samenkomst om 14.00 u. aan de kerk van

⊳



20e VLAAMSE MYCOLOGENDAG op 26 maart 2011 in Antwerpen
In 2011 wordt de Vlaamse Mycologendag georganiseerd door de AMK aan de Universiteit Antwerpen,
Groenenborgercampus-Auditorium T105, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

Bereikbaarheid
Alle informatie over hoe u de Universiteit Antwerpen kunt bereiken via het openbaar vervoer of per wagen
vindt u op http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26517 (2e plannetje – Groenenborgerlaan). Toe-
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gang via de hoofdingang (gebouw T).

Programma
Het volledige programma kunt u vinden in het volgende nummer van Sporen (lente 2011) en op onze website
www.kamk.be. De presentaties beginnen om 10.00 uur, maar vanaf 9.30 uur zal er koffie verkrijgbaar zijn.
Na de middagpauze houdt de KVMV haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Wanneer u een korte mededeling (5-10 minuten) wilt doen over bijzondere vondsten of andere mycologische wetenswaardigheden, gelieve dit vóór 1 februari 2011 te melden aan:
Lieve Deceuninck, 0475/268 167 of per mail, lieve.deceuninck@skynet.be

De inwendige mens
In de cafetaria zijn broodjes en dranken verkrijgbaar; ook kan er de meegebrachte lunch genuttigd worden.
Broodjes dienen vóór 12 maart 2011 besteld te worden (2 × piccolo à 3,50 euro ofwel 2 × piccolo aangevuld
met 2 mini koffiekoekjes à 4,50 euro). Bestellen kan per mail bij:
Arlette Lemouche, arlette.lemouche@telenet.be of telefonisch bij Lieve Deceuninck, 0475/268 167

Iedereen is van harte welkom!

De bijeenkomsten in Gent gaan door om 10.00 uur bij de Onderzoeksgroep Mycologie van de Universiteit
Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, 2e verdieping. Ingang gemakkelijkst via de plantentuin.
De bijeenkomsten in Antwerpen gaan door in de Bioruimte van de UA, Groenenborgerlaan 171 te Antwerpen; aanvang telkens om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. Vóór iedere vergadering (behalve bestuurlijke vergaderingen) is er vanaf 19.30 uur gelegenheid om boeken uit de bibliotheek te ontlenen. Het opstellen van de
microscopen voor praktijklessen en mycologische werkgroepavonden wordt bij voorkeur vóór 20.00 uur gedaan zodat de sessies vlot kunnen beginnen. De bib is steeds gesloten de 4e dinsdag van de maand.
De ZWAM-bijeenkomsten in Diest gaan door van 19.30 tot 22.00 uur in het Natuurcentrum van Provinciaal
domein Halve Maan, Omer Vanoudenhovelaan 48 te Diest.


zaterdag 08-01-2011 - OVMW (Gent)

maandag 10-01-2011 - ZWAM (Diest)

Educatieve bijeenkomst.
Nieuwjaarswensen. Presentatie door Jorinde Nuytinck:
“Morfologie en moleculen: een inleiding”. Overzicht
2010 door Peter Verstraeten.
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Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.
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dinsdag 11-01-2011 - AMK (Antwerpen)

zaterdag 05-02-2011 - OVMW (Gent)

Nieuwjaarsreceptie: zie aankondiging in deze Sporen.

Educatieve bijeenkomst.
Presentatie door Bernard Declercq: “Asco’s 2010”. Presentatie door Mieke Verbeken: “Wat gebeurt er met de
Agaricomyceten?” Bijzondere vondsten: voorstelling
en/of gelegenheid tot determineren. Varia.



zaterdag 15-01-2011 - Mycolim (Diepenbeek)
20e LIKONA-contactdag. Op zaterdag
15 januari organiseert de Limburgse
Koepel voor Natuurstudie haar jaarlijkse contactdag in
de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek. LIKONA
is het samenwerkingsverband van een aantal werkgroepen, verenigingen en instellingen die actief zijn op het
vlak van natuurstudie.
Vanaf 8.45 uur is iedereen welkom in gebouw D van de
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan in
Diepenbeek. Voor het volledige programma van de contactdag, details van de korte mededelingen, de werkgroepvergaderingen en langere voordrachten in de namiddag kan men terecht op www.limburg.be/likona. De
deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk
(vóór 8 januari). Voor een warme maaltijd dient u te reserveren en op de contactdag zelf bij inschrijving 8 euro
te betalen.



maandag 07-02-2011 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.


dinsdag 08-02-2011 - KVMV (Antwerpen)
Open bibliotheekavond. Lucy De Nave leidt ons rond in
de prachtige verzameling mycologische boeken en tijdschriften die onze vereniging rijk is. Dit is ook een uitstekende gelegenheid om eens te komen kijken welke
tweedehandsboeken er te koop aangeboden worden.
Gelijktijdig hiermee houdt de redactieraad van Sporen
haar vergadering.




dinsdag 15-02-2011 - AMK (Antwerpen)

dinsdag 18-01-2011 - AMK (Antwerpen)

Mycologische werkgroep: Microscopische technieken.
Start om 19.30 u. Leiding: André de Haan.

Mycologische werkgroep: Microscopische technieken.
Start om 19.30 u. Leiding: André de Haan.




maandag 21-02-2011 - ZWAM (Diest)
maandag 24-01-2011 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.

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




dinsdag 22-02-2011 - KVMV (Antwerpen)
dinsdag 25-01-2011 - AMK (Antwerpen)
KVMV-bestuursvergadering. BIB gesloten.
AMK-Stuurgroep: alle leden zijn welkom bij de bespreking van de AMK-werking. Enkele van de agendapunten zijn: educatieve avonden en projectwerking.



dinsdag 01-03-2011 - AMK (Antwerpen)
Microscopieavond over het genus Bovista. De microscopieavond start met een bespreking der soorten met
dia's en sleutel en wordt gevolgd door een practicum
microscopie. Leiding: Karel Van de Put.



dinsdag 01-02-2011 - AMK (Antwerpen)
Algemene inleiding tot de Myxomyceten of Slijmzwammen. De les bestaat uit een 40 minuten durende presentatie en de resterende tijd practicum microscopie. Deze
les is gericht tot de cursisten van de Startcursus microscopie maar staat open voor alle leden. Leiding: Myriam
de Haan.
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maandag 07-03-2011 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.
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dinsdag 22-03-2011 - AMK (Antwerpen)

dinsdag 08-03-2011 - AMK (Antwerpen)

Determinatieavond met bijzondere aandacht voor de
microscopische kenmerken. Breng uw vondsten/
exsiccaten mee en we brengen ze samen op naam.

Determinatieavond met bijzondere aandacht voor de
microscopische kenmerken. Breng uw vondsten/
exsiccaten mee en we brengen ze samen op naam.





zaterdag 26-03-2011 - KVMV (Antwerpen)

zaterdag 12-03-2011 - OVMW (Gent)

20e Mycologendag. Zie aankondiging in dit nummer.

Educatieve bijeenkomst
Microscopisch onderzoek naar de samenstelling van in
de handel verkrijgbare gedroogde mengsels van eetbare
bospaddenstoelen. Bijzondere vondsten: voorstelling en/
of gelegenheid tot determineren. Varia.



dinsdag 29-03-2011 - AMK (Antwerpen)
Bijzondere vondsten van 2010 met André de Haan, Jac
Gelderblom, Lieve Deceuninck en Wim Veraghtert.




dinsdag 15-03-2011 - AMK (Antwerpen)

maandag 4-04-2011 - ZWAM (Diest)

Mycologische werkgroep: Microscopische technieken.
Start om 19.30 u. Leiding: André de Haan.

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




maandag 21-03-2011 - ZWAM (Diest)

maandag 18-04-2011 - ZWAM (Diest)

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

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





De Reuzenkluifzwam - Gyromitra gigas (Kromh.) Cooke:
een vondst van formaat
Gut Tilkin - driesen.tilkin@telenet.be


Je kon er gewoon niet naast kijken, vertelden de mannen van de Vissenwerkgroep Likona. Ze waren begin
april 2010 op excursie in het Munsterbos te Munsterbilzen om een aantal beken te bemonsteren.

In de buurt van de samenvloeiing van de Munster-

steel was hol en een 4-tal cm hoog. Op het eerste

beek en de Zutendaalbeek stond hij te pronken op

zicht een forse, wat bleek uitgevallen Voorjaars-

de bodem, tussen wat verdord gras. Zijn opvallen-

kluifzwam (Gyromitra esculenta). Paul Van San-

de, oranjebruine hoed had diepe, hersenachtig ge-

den maakte enkele mooie foto’s en stuurde er mij

vormde plooien en een diameter van zowat 10 cm

eentje (foto 1). De voorlopige velddeterminatie

en een hoogte van ongeveer 12 cm. De korte witte

leek logisch, alhoewel... Ik had de Voorjaarskluif-
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van de bewuste zwam. Met het vooruitzicht op een mogelijke primeur
voor Limburg en misschien voor
Vlaanderen loonde dit zeker de moeite.
Piet Bormans deed de microscopische
controle. Eén blik op de sporen (foto
3) bevestigde onze vermoedens: Gyromitra gigas of Reuzenkluifzwam.
Piet noteerde volgende gegevens. De
sporen zijn smal ellipsoïde, kleurloos,
met één grote en 1-2 kleinere olieFoto 1: Gyromitra gigas - Reuzenkluifzwam (Paul Van Sanden)

druppels. Ze hebben duidelijke, polai-

zwam al vaker gevonden, meestal met een donker-

re aanhangsels in de vorm van een afgerond kapje

der roodbruine hoedkleur en vooral dichter op el-

en een zeer fijne, netvormige ornamentatie (niet

kaar liggende kronkels (foto 2). In Limburg heeft

zichtbaar op de foto). De sporenmaten zijn 24-30 ×

deze laatste soort het statuut ‘matig algemeen’ en

10-12 µm. De parafysen zijn cilindrisch en aan de

komt ze vooral voor in de Kempen.

top een beetje verbreed tot 7-8 µm, met een bruine,

Even een eerste, vlugge controle in
Gerhardt (1999). Naast een foto van de
Voorjaarskluifzwam staat er ook één
van de Reuzenkluifzwam (Gyromitra
gigas). Deze laatste soort leek qua
kleur en beschrijving veel beter te passen bij de toegestuurde foto. Ook de afbeeldingen op het internet leken eerder
in die richting te gaan. In Breitenbach
& Kränzlin (2000) staan de twee genoemde soorten met hun microscopische gegevens en afbeeldingen ervan.
Foto 2: Gyromitra esculenta - Voorjaarskluifzwam (Piet Bormans)

Vooral het verschil in sporenvorm en -

grootte tussen beide is opvallend. Microscopische

korrelige inhoud. De sporen van Gyromitra escu-

controle was dus noodzakelijk voor een correcte

lenta zijn duidelijk kleiner, glad, met twee olie-

determinatie. Paul Van Sanden trok dan maar op-

druppels en zonder polaire aanhangsels (foto 4).

nieuw naar het Munsterbos en nam een stukje mee

De sporenmaten die Piet genoteerd had bij een vo-
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rige vondst van deze soort, waren 20-22 × 11-12

sleutels voor de subgenera, staan er in de artikels

µm (18-22 × 9-12 µm, Ellis & Ellis).

beschrijvingen en mooie foto’s van verscheidene

Bernard Declercq vestigde mijn aandacht op recent

spectaculair uitziende, grote Gyromitra-soorten,

verschenen artikels van Van Vooren (2009a,b) in

evenals tekeningen van hun sporen.

het tijdschrift Ascomycete.org dat op het internet

In de databank FUNBEL staat geen melding van
de

Reuzenkluifzwam.

Dus

naast

nieuw voor Limburg is het inderdaad
een eerste geregistreerde vondst voor
Vlaanderen. De degelijk uitgewerkte
verspreidingsatlas van de in Nederland
voorkomende

paddenstoelen,

toont

slechts één atlasblok met de Reuzenkluifzwam, nl. de kustduinen ten zuiden van Haarlem. De soort staat er
genoteerd als ‘zeer zeldzaam’ en in de
RL-categorie ‘ernstig bedreigd’.
In de geraadpleegde literatuur wordt

Foto 3: Sporen van G. gigas, vergroting 1000 × (Piet Bormans)

als habitat voor deze soort vooral
in pdf-versie verschijnt. De twee hoger vermelde

naaldbossen in de bergen genoemd. Het substraat

Gyromitra-soorten worden er op basis van o.a. hun

is meestal verborgen hout of houtstompen (Bas,

sporen in aparte subgenera ondergebracht. G. escu-

1993). In Nederland stond hij op gewoon duinzand

lenta zit in het subgenus Gyromitra. Hiertoe be-

en ging het om een eerder klein exemplaar. Het

hoort ook de zeer zeldzame Gyromitra
infula of Bisschopsmuts. De soorten in
dit subgenus hebben ellipsoïde sporen
zonder polaire aanhangsels en meestal
met twee druppels. G. gigas daarentegen
behoort tot het subgenus Discina. Dit
subgenus bevat naast stipitate soorten
ook schotelvormige soorten zoals Discina perlata/ancilis (syn. Discina perlata)
of Grote voorjaarsbekerzwam. De sporen zijn ellipsoïde met 1-3 druppels en
polaire aanhangsels. Naast een sleutel
voor het genus Gyromitra s.l. en aparte
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Foto 4: Sporen van G. esculenta, vergroting 1000 × (Piet Bormans)
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Munsterbos, waar wij de soort op de naakte grond

weiz (Band 1). Ascomyceten. Mykologia, Luzern.

vonden, is gelegen in een overgangsgebied tussen

313 p.

Haspengouw en Kempen en de bodem varieert er

Ellis,

van zuur tot lemig. Door de aanwezigheid van het

& Ellis,

( ).

Gerhardt, E. (1999). De Grote paddestoelengids voor

Albertkanaal in de buurt is er mogelijk kalk in de

onderweg. Tirion Uitgevers B.V., Baarn. 720 p.

bodem.

Van Vooren, N. & Moreau, P.A. (2009a). Essai taxino-

Hopelijk blijft het niet bij deze ene vondst en krij-

mique sur le genre Gyromitra Fr. sensu lato

gen we in de komende lente wat meer van die

(Pezizales). 2. Le genre Gyromitra Fr., sous-genre

mooie, wat bizar ogende zwammen te zien.

Gyromitra, 7-14
Van Vooren, N. & Moreau, P.A. (2009b). Essai taxino-

Literatuur

mique sur le genre Gyromitra Fr. sensu lato

Bas, C. (1993). Neogyromitra gigas. Terug van 58 jaar

(Pezizales). 3. Le genre Gyromitra Fr., sous-genre

weggeweest. Coolia 36, 52-54

Discina, 3-13
www.verspreidingsatlas.nl

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. (2000). Pilze der Sch-

Verslag van een geslaagde vierdaagse met KVMV in Dworp


Op donderdag 21 oktober verzamelden we rond

toch nog wat te vinden. De lijst dikte ’s avonds aan

half drie in centrum Hanenbos, waar we onze mi-

tot 81 soorten, waaraan Bernard en Piet er nog 39

croscopen voor vier dagen zouden opstellen. We

toevoegden. Het Donker elfenschermpje (Mycena

kregen daarvoor een ruime zaal ter beschikking, maar die werd snel door de
20 deelnemers gevuld. Het centrum
waar we logeerden, ligt zelf in een bebost domein van 15 ha en grenst aan
het provinciaal domein van Huizingen
waar we meteen ook de sleutel van
kregen bij het onthaal. Om drie uur
vertrokken we voor een korte excursie,
om toch al wat werk te hebben die eerste avond. De diep ingesneden weg
met voornamelijk beuk was prachtig om zien en

diosma) zie je in de rest van Vlaanderen niet zo

ondanks de droogte van de voorbije week was daar

vaak. Aan verschillende dennen was de Grote
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sponszwam (Sparassis crispa) te vinden. De vol-

gen voor minder bladophoping en geven kansen

gende ochtend trokken we naar het Maasdalbos.

aan symbionten zoals de Grootsporige gordijn-

Onderweg leerden we dat je beter geen GPS kan

zwam (Cortinarius casimiri), de Beukenridder-

gebruiken. De wegbeschrijving van de excursiever-

zwam (Tricholoma ustale) en de Vissige eikenrus-

antwoordelijke is veel betrouwbaarder. Het Maas-

sula (Russula graveolens). Op het plateau heb je

daalbos (12,5 ha) werd in 2010 eindelijk erkend als

oud beukenbos en een lorkenbestand, op de flan-

natuurreservaat. Een groot deel is oud beukenbos

ken bestanden met gemengd loofhout. Er staan hier

met een gradiënt van droge naar nattere stukken. In

oudere beuken dan in het Hallerbos; dit is een res-

een klein maar interessant stuk krijg je heischrale

tant van het vroegere grotere Zoniënwoud. Hier

vegetatie en aan de voet van de heuvel ligt een

mocht de Prachtmycena (Mycena crocata) natuur-

kwelzone met broekbos. De Roodbruine gordijn-

lijk niet ontbreken. Het Stinktolletje (Sistotrema

zwam (Cortinarius subbalaustinus) werd op ver-

confluens) werd vrijwel onmiddellijk door Gut her-

schillende plekken tussen de berken gezien. Aan de

kend, ook al was het niet waaiervormig. Gut

bosrand, tussen het mos, vonden we door goed te

schreef hierover een artikel in Sporen 3-2. Naast de

zoeken de Fijngeschubde aardtong (Geoglossum

Klontjestrilzwam (Myxarium nucleatum) werd ook

fallax). Aan het einde van de excursie vonden we

het Glazig waskorstje (Myxarium subhyalinum)

nog een grote, bruingrijze, ringloze amaniet. Ron-

gevonden en op naam gebracht door Karel Van de

ny Boeykens had net zijn bestelde monografie van

Put. Deze korte namiddagexcursie bleek goed voor

Amanita uit de reeks Fungi Europaei ontvangen en

103 soorten.

wilde zich over deze amaniet ontfermen. Het gaat
wellicht om Amanita pachyvolvata, een nieuwe
soort voor Vlaanderen. Een deel van de groep,
waaronder de ascomycetenspecialisten, vond deze
voormiddagexcursie al voldoende om de rest van
de dag in te vullen met determinatiewerk. Hebeloma fragilipes, H. aestivale en de Tweekleurige
vezelkop (Inocybe phaeodisca) werden achteraf op
naam gebracht door Jos Volders. Deze excursie
was goed voor 149 soorten, zonder de asco’s.

Zaterdagochtend kregen we bezoek van Mil Van-

In de namiddag trokken we met een uitgedunde

deven om naar het bosreservaat Vroenenbos &

groep richting Begijnenbos, gelegen op wandelaf-

Zaadboomgaard te gaan. Dit afgesloten stuk van

stand van onze verblijfplaats. Het Begijnenbos is

het Hallerbos loont de moeite omdat het niet plat-

eigendom van het OCMW van Brussel en wordt

gelopen wordt. De vroegere zaadboomgaard wordt

beheerd door het ANB. Het is een vrij droog bos

stukje bij beetje omgevormd naar bosreservaat.

met een drassig droogdal. De steile hellingen zor-

Met een botanisch waardevol grasland en enkele
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schrale droge bosbestanden bevat dit reservaat de

en enkele wasplaten in de heischrale graslanden.

hele gradiënt van zuur en droog naar kalkrijk en

Jammer dat ze de gazons net hadden gemaaid.

nat. In het heischraal grasland vonden we de Kle-

Maar de half-ondergronds groeiende soorten zoals

verige aardtong (Geoglossum glutinosum), de Gele

het Zandputje (Geopora arenicola) storen zich hier

knotszwam (Clavulinopsis helvola) en het Groen-

natuurlijk niet aan. Bij Berk vonden we de Olijfkleurige gordijnzwam (Cortinarius infractus) en de
Gegordelde beukengordijnzwam (Cortinarius bivelus). De Geringde ridderzwam (Tricholoma cingulatum) en de Kruipwilgrussula (Russula persicina
var. intactior) vonden we bij Wilg. Bij Den groeide
hier de Vaaloranje melkzwam (Lactarius quieticolor) en de Rookrussula (Russula adusta). Een groot
deel van de mosrijke gazons werd recent omgeploegd voor de plaatsing van zonnepanelen. Toch
vonden we nog de Wormvormige knotszwam (Cla-

Omphalina grossula - Groengeel trechtertje

varia vermicularis) en het Papegaaizwammetje
geel trechtertje (Omphalina grossula). Deze laatste

(Hygrocybe psittacina). Na een uur in de regen

is een typische heidesoort die zelden wordt gevon-

waren we doornat, maar onze lijst was goed voor

den. Jean-Claude bracht dit felgekleurde padden-

78 soorten. Ook zaterdagavond was er weinig tijd

stoeltje mooi in beeld. Bij Berk groeide daar de

om pinten te drinken; er moest gewerkt worden!

Valse veenmosgordijnzwam (Cortinarius huronensis), een tweede vondst voor Vlaams-Brabant. Ook
de Glanzende mycena (Mycena latifolia) werd in
de provincie slechts één keer waargenomen.
Ondanks de regen gaven we het paddenstoelen kijken toch niet op in de namiddag. Het privaat domein Laborelec (Electrabel) stond op het programma; weer een domein waarvoor we speciale toestemming kregen. Aangezien Electrabel Natuur-

Cortinarius bivelus - Gegordelde beukengordijnzwam

punt jaarlijks sponsort, vroegen zij recent advies
voor het beheer van dit domein. André Kiszka die

Als laatste, maar niet het minste, reden we naar

hier jarenlang werkte, zocht hier al naar padden-

Zevenbronnen in St-Genesius-Rode. Dit gebied is

stoelen en vond zelfs interessante dingen zoals de

letterlijk een randgeval; de Waalse grens maakt

Druppelparasolzwam (Chamaemyces fracidus), de

hier wat kronkels rond de Zeven bronnen. Het do-

Koperrode spijkerzwam (Chroogomphus rutilus)

mein werd twee jaar geleden reeds door AMK be-
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zocht. Maar aangezien dit het absolute topgebied is

satoren om ons de gelegenheid te geven zulk uit-

van de streek, verdiende het zeker een tweede be-

zonderlijk Brabants moois te mogen ontdekken.”

zoek. Dit is één van de weinige locaties waar nog

Tijdens deze vierdaagse werden we afwisselend

gordijnzwammen uit de sectie Phlegmacium wor-

vergezeld door leden van de paddenstoelenwerk-

den gezien. In dit brongebied zijn ook nattere stuk-

groep Zuidwest-Brabant. Zij loodsten ons door hun

ken met broekbos te vinden. En op de hogere flan-

gebieden en brachten ons naar de interessantste

ken liggen schrale graslanden met wasplaten en

plekjes. Het was fijn om op die manier met hen

naaldbossen. Ook hier werden de gazons gemaaid,

samen te werken. Dat bespaarde ons heel wat voor-

met véél te zware machines die hun sporen nalie-

bereidingswerk om de terreinen te verkennen.

ten. Dus kropen we het bos in en vonden de Witte

Maar ook voor hen was het een win-winsituatie.

zalmplaat (Rhodocybe fallax). Deze soort is nieuw

Zij leerden weer veel bij op dit weekend en som-

voor de provincie, maar kan helaas niet meer in de

migen onder hen hebben alvast zin gekregen om

atlas van Vlaams-Brabant (1980–2009) die binnen-

met microscopie te beginnen.

kort verschijnt. Dit geldt ook voor Psathyrella sarToch heerlijk om na al deze tochten de voeten on-

cocephalus. Deze werd aanvankelijk meegenomen

der tafel te schuiven en de hongerige maag onmid-

voor een rare vaalhoed. Maar bij nader (microsco-

dellijk te stillen! Ook de afwas lieten we dit week-

pisch) inziens bleek het een franjehoed te zijn. P.

end aan ons voorbijgaan. Al onze energie ging naar

sarcocephalus is nauw verwant met de Dadelfran-

de paddenstoelen die schreeuwden om op naam ge-

jehoed (P. spadicea) en wordt in Nederland aan-

bracht te worden.

zien als synoniem hiervan. Maar volgens onze
checklist (Walleyn & Vandeven, 2006) gaat het om

De organisatie van deze vierdaagse verliep vlot in

een aparte soort.

symbiose met Lieve Deceuninck en Gut Tilkin en
niet te vergeten de enthousiaste deelnemers. Tot

Zoals gewoonlijk zonderden de ascomycetenspeci-

volgend jaar!

alisten zich een beetje af. Maar ook voor hen was

Roosmarijn Steeman
Alle foto’s: Jean Claude Delforge

deze vierdaagse absoluut geslaagd. Ik citeer voor
jullie de woorden van Bernard: ”Zoals je kunt vaststellen, naar aantal en zeldzaamheid van de soorten
een uitzonderlijke oogst. We hadden, zeker qua ascomyceten, met een ‘Grand Cru’ seizoen te doen.
Tijdens de drie excursies die we meemaakten (naar
Zevenbronnen gingen we niet mee wegens “teveel
te determineren”), vonden we liefst drie nieuwe
soorten voor België, één soort nieuw voor Vlaanderen en een tweede vondst voor België. Het kon
dus moeilijk beter. Nogmaals dank aan de organi-
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Een midweekexcursie in Villers-sur-Lesse


Het aanbod om in de Famenne op zoek te gaan naar paddenstoelen en te overnachten te Villers-sur-Lesse in
een familiehuisje van een ZWAM-lid werd door 4 andere leden op gejuich onthaald. Met 5 enthousiaste
amateur-mycologen doorzochten we, aan het begin van de herfst (21-23 september) gedurende 3 dagen de
bossen van Villers, Han, Rochefort en Ave et Auffe.
Vertrokken rond 10 uur vanuit Diest en Leuven,
arriveerden we tegen de middag op ons verblijfadres te Villers-sur-Lesse. Iedereen had een picknick meegebracht, zodat we zeker geen tijd zouden
verliezen met uitgebreid tafelen. Zodoende konden
we vroeg in de namiddag vertrekken naar het
dichtbijgelegen Bois des Fèches. Al op de parking
nabij het bos, zagen we een overvloed aan paddenstoelen, vooral soorten die wij in het Leuvense niet
gewoon zijn: Krulzoomridderzwam (Tricholoma
acerbum), Kleverige fluweelmelkzwam (Lactarius
acris), Cortinarius atrovirens. Een eindje in het
bos, niet ver want we hebben die namiddag maar
enkele honderden meter gestapt, vonden we in groten getale de groene vorm van de Regenboogrussula (Russula cyanoxantha var. pelteraui ) en de Narcisridderzwam (Tricholoma sulphureum). Andere

Foto 1: Prachtig!

mooie vondsten waren nog de Rossige stekelzwam
(Hydnum rufescens), de Koperrode spijkerzwam
(Chroogomphus rutilus), de Roestrode ringboleet
(Suillus tridentinus), de Groene knolamaniet (Amanita phalloides), de Geelwrattige amaniet (Amanita
franchetii) en, als kers op de taart, de Keizersamaniet (Amanita caesarea) (foto 1), toch wel de
mooiste vondst van de dag, van de midweek, ja
zeker van het hele jaar. Aantal vondsten: 108.
Zoals gebruikelijk na een excursiedag werden de
moeilijke gevallen (!) ’s avonds microscopisch gedetermineerd (foto 2).

Foto 2: Vele uren overwerk!
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’s Anderdaags ‘s morgens was het de beurt aan het

dan Bloedchampignon (Agaricus haemorrhoidari-

Bois de Bestin. Met een beetje schrik begonnen we

us), Perenvezelkop (Inocybe fradans) en Beukwor-

aan deze wandeling, want de avond voordien wer-

telzwam (Xerula radicata) was er niet te zien. To-

den we ingelicht door een buurman: de jacht is

taal slechts 14 soorten.

open en in die bossen wordt niet gewaarschuwd en

Lang bleven we er niet. We reden verder naar Tier

onmiddellijk geschoten. In het bos werden we ge-

de Falizes in Rochefort. Op de langzaam hellende

volgd en aangesproken door de boswachter: “ Jul-

weg vonden we als één van de eerste soorten de

lie zijn waarschijnlijk mycologen, ja, ga dan zeker

Reuzenknotszwam (Clavariadelphus pistillaris).

verder het bos in, daar is nog veel meer te vinden!“

Het was zeker 20 jaar geleden dat ik deze nog ge-

De mooiste vondsten waren: de Gewone koper-

zien had. Zeer talrijk stond er de Ivoorzwam (Hy-

groenbekerzwam (Chlorociboria aeruginascens),

grophorus eburneus) . Een prachtige vondst was de

de Vermiljoenhoutzwam (Pycnoporus cinnabari-

Spateltrilzwam (Tremiscus helvelloides) naast de

nus) en vooral de Hoorn-van-Overvloed (Craterel-

Prachtamaniet (Amananita strangulata). Op de top

lus cornucopioides), werkelijk in overvloed, de

van de heuvel was het zicht op Rochefort bijzonder

Bloedrode russula (Russula sanguinaria), de Brok-

mooi; 32 soorten waren het resultaat van onze

kelzakamaniet (Amanita submembranacea), e.a.

speurtocht.

Er werd ook gekeken naar roesten en meeldauwen

Het volgende terrein was Rond du Roi (ook in Ro-

zoals de Duinroosroest (Phragmidium rosae-pim-

chefort), met de Druppelparasolzwam (Chamae-

pinellifoliae) en Sawadaea bicornis. We vonden

myces fracidus), de Spitsschubbige parasolzwam

niet minder dan 107 soorten.

(Lepiota aspera) en de Geelbruine wolsteelparasolzwam (Lepiota ventriosospora) als uitschieters. En
niet te vergeten: de Roestbruine ringboleet (Suillus
tridentinus)! Opnieuw 18 soorten voor onze lijst.
De werkdag was nog niet voorbij, de onbekende
soorten moesten nog op naam gebracht worden!
De dag werd afgesloten met een drankje en het beluisteren van een verhaaltje, gebracht door onze
gastvrouw Christine.
En toen kwam de derde dag. Er werd gestart in

Foto 3: Ook tijdens de lunch werd hard gewerkt.

Ave et Auffe: Bois de Roptai. Dit bos is dichtbij
Na een korte lunch (foto 3) spoedden we ons met

een camping gelegen en zeer goed gekend door

grote verwachtingen naar het Belvédère in Han-

Jos. Hier zou volgens hem zeker de Stekelige stuif-

sur-Lesse. Dit hooggelegen terrein was echter zó

zwam (Lycoperdon echinatum) staan. En inderdaad

droog, dat er nauwelijks iets te vinden was. Beter

vonden we zeer snel een eerste exemplaar en dan
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een tweede en een derde en daarna hield het niet

Iedereen was het er over eens dat dit een zeer ge-

meer op, zo dicht stonden ze bij elkaar (kijk maar

lukte midweekexcursie was. We zagen prachtige

naar foto 4). Andere mooie vondsten waren: de

paddenstoelen, veel soorten die niet of nauwelijks

Geelwrattige amaniet (Amanita franchetii), de

in Vlaanderen voorkomen. We konden ons ook ge-

Goudporieboleet (Boletus impolitus), de Sneeuwwitte hertenzwam (Pluteus pellitus), de Fraaie koraalzwam (Ramaria formosa) en de Streephoedridderzwam (Tricholoma sejunctum). Bij 67 soorten
moesten we stoppen om ons met spoed naar de
volgende afspraak te begeven.
Aangekomen te Linchamps hebben we eerst onze
picknick aangesprokenen en dan zijn we gestart
met de laatste excursie: Resteigne. Dit terrein werd
in het verleden vaak door de ZWAM bezocht. Het

Foto 4: Stekelige stuifzwam (Lycoperdon echinatum)

was nu echter al enkele jaren geleden. Het viel ons
lukkig prijzen dat één van onze leden juist in deze

op dat er zeer veel ondergroei was tussen de bo-

streek een familiehuisje heeft: gezellig, comforta-

men. Daardoor vonden we niet zoveel soorten als

bel en alles erop en eraan. Dit moeten we nog eens

er kon verwacht worden. Een typische soort voor

overdoen. Het weer was prachtig! Geen wolkje aan

dit gebied was de Reuzenknotszwam (Clavariadel-

de hemel. Bij momenten was het zelfs té warm.

phus pistillaris), vroeger zeer talrijk te vinden, nu
slechts enkele exemplaren! Ook de Gewimperde

Met spijt in het hart zijn we vertrokken. De anticli-

aardster (Geastrum fimbriatum) is hier een vaste

max kwam toen we de taalgrens passeerden: het

waarde. We konden enkele mooie exemplaren be-

water viel met bakken uit de hemel. Toch fijn dat

wonderen maar het aantal was beperkt. Ook hier

wij het 3 dagen droog en zonnig hebben gehad.

stond de Spateltrilzwam (Tremiscus helvelloides)

Het totaal aantal verschillende soorten voor deze

in volle glorie, naast de Grote knoflooktaailing

driedaagse bedroeg 252!!

(Marasmius alliaceus).



Een Slijmerige spijkerzwam (Gomphidius glutino-

Met dank aan Christine Ardui, die deze midweek

sus) naast een Groenige perenvezelkop (Inocybe

voor ons heeft mogelijk gemaakt, aan Jos Mon-

corydalina) lijkt ook al niet algemeen. En toen

nens, voor zijn streek-en paddenstoelenkennis, aan

moesten we stoppen bij 73 soorten. We hadden

Georges voor het maken van de vindlijsten en de

nog tijd nodig om in te pakken en ons logeerhuisje

andere deelnemers voor de ideale samenwerking.

op te ruimen.
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Twee zwammen in het Antwerpse
Lieve Deceuninck - lieve.deceuninck@skynet.be


Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss. (Levertraanzwam) in het Niels Broek op 06-05-2010
Donderdag 6 mei 2010 bezochten wij het
Niels Broek met onze werkgroep, die zich
toespitst op de microscopische studie van
paddenstoelen. Na een zeer droge maand
april was dit niet het ideale moment om
nieuw aangekochte percelen te gaan exploreren.
Broekgebieden zijn echter door hun constante vochtigheid het hele jaar door interessante biotopen voor mycologen en een kennismaking met nieuwe percelen van een

Levertraanzwam (Macrocystidia cucumis)

gebied is altijd een leuke uitdaging. Hubert
De Meulder inventariseerde er vroeger al een aan-

soorten. Erik De Keersmaecker, conservator, leid-

tal percelen en de lijst bestaat momenteel uit 132

de ons rond.
Op een eerder ruderale plaats met gras en veel
brandnetel trok een zeer donkerbruine paddenstoel
onze aandacht. De breed kegelvormige en berijpte
hoed, de berijpte steel, de bleke plaatjes met lichtroze tot okerkleurige sporen, maar vooral de geur
van levertraan, brachten ons bij de Levertraanzwam (Macrocystidia cucumis). Deze kalk- en
stikstofminnende soort die graag in vochtige biotopen groeit, wordt niet vaak waargenomen in Antwerpen. De berijping van deze paddenstoel die je
goed kan waarnemen met een loep, wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van pileo-, caulo- en
cheilocystiden (grote steriele eindcellen) op hoed,
steel en lamellen. De grootte van deze dunwandige, spoelvormige tot lageniforme cystiden was bepalend voor de naamgeving van het genus:

M. cucumis - cystidiën en sporen
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‘macro’cystidia. De cystiden hebben een lichtbre-

Macrocystidia cucumis occupe une position très

kende inhoud en worden gloeocystiden genoemd.

isolée et ne se rattache à aucun des 6 clades.“

In Pilze der Schweiz (Breitenbach & Kränzlin,

Bedankt, Erik, voor de rondleiding.

2000) wordt vermeld dat deze soort vroeger onder
Naucoria en Galera stond. De auteurs verwonder-

Literatuur

den zich er toen over dat deze soort naar de Tricho-

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. (2000). Pilze der Schweiz

lomataceae verhuisd was. Ook na recent molecu-

(Band 3). Röhrlinge und Blätterpilze. Verlag Mykolo-

lair onderzoek blijkt dit genus een buitenbeentje

gia, Luzern. 364 p.

binnen de Tricholomataceae. In ‘La lettre de la

Société Mycologique de France (Gérard Tasi, coord.).

SMF n° 14 augustus 2009’ las ik: “A noter que

La lettre de la SMF. N° 14, août 2009.
⊳



Hygrocybe calciphila Arnolds (Kalkvuurzwammetje) in het Buitengoor te Mol op 09-07-2010
Het Buitengoor, het brongebied van de
Vleminckxloop, is een moerassig gebied
met zure vennen, natte heide en broekbos, maar ook met dennenbos en hooilanden. Door de nabijheid van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen komt er op
sommige plaatsen ook kalk- en voedselrijk water voor. Vroeger vertrok er trouwens vanuit dit kanaal een netwerk van
irrigatiekanaaltjes om de arme zandgronden in de omgeving te bevloeien
met kalkrijk en voedselrijk water. De
Kalkvuurzwammetje (Hygrocybe calciphila)

bevloeiing maakte de Kempische zandbodem geschikt voor hooiwinning. Nu is het een

sotis), Veenmosgrauwkop (Lyophyllum palustre)

prachtig natuurgebied, gelegen tussen twee vakan-

en Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa).

tiecentra in.

Een week later, de tot dan heetste dag van het jaar,

Onze afdeling AMK bezocht het terrein op 27 juni

was het een ideaal moment om er libellen te gaan

maar moest de aandacht toen toespitsen op de

fotograferen. Mijn echtgenoot, rustig wachtend tot

broekbossen. Door de droogte van de voorafgaan-

een opgevlogen heidelibel zou terugkeren naar zijn

de weken lag zelfs het moerassig gebied er droog

rustplaats, zag rode paddenstoeltjes langs de

bij. Tussen het veenmos vonden we enkele typi-

grachtkant. Nog nagenietend van de prachtige oe-

sche soorten: Moerasbundelzwam (Pholiota myo-

vervegetatie met o.a. Egelskop, liep ik er naartoe.
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Het bleek een groepje van drie rode wasplaten te zijn. Ze groeiden op naakte grond
tussen het gras aan de grachtkant, zo’n 10
tot 20 cm van de waterlijn, in normale
weersomstandigheden waarschijnlijk een
zeer vochtige strook. Vijf meter van de
vindplaats groeide er Gewimperd veenmos.
Hygrocybe calciphila - sporen

De hoed was droog met kleurloze schubben, oranjerood tot dieprood met een doorsnede

“De 'opgeblazen' sporen lieten geen twijfel be-

van 14 mm. De stelen waren oranje, de plaatjes

staan aan een Hygrocybe calciphila. Voor H.

lichtgeel, niet aflopend maar aangehecht met een

cantharellus zijn de sporen te klein. H. helobia zit

tandje. Geen specifieke geur. De sporen hadden

in een andere groep met lange tramacellen en is

een grootte van 7-8 × 5-6 µm, waren breed ellipso-

een heel broze soort (is in Vlaanderen - bij mijn

ide, langwerpig tot subglobose en waren niet inge-

weten - nog niet gevonden; de Nederlanders vin-

snoerd. De cellen van de tramahyfen waren 130-

den de soort nochtans regelmatig). In Limburg

170 (200) µm lang.

werd H. calciphila voorlopig alleen gevonden in
Voeren, St- Martens-Voeren (kalkgrasland), in

Bij de determinatie kwam ik eerst uit op H. miniata

Riemst, Kanne-Tiendenberg (kalkgrasland) en in

maar dit Gewoon vuurzwammetje heeft ingesnoer-

Voeren-Moelingen (wasplaten-weide).”

de sporen. Verder twijfelde ik even aan H. helobia
maar deze soort heeft een duidelijke lookgeur, zeer

Mil Vandeven mailde me nog dat er in Funbel

variabele sporen en lange tramacellen van 150-500

waarnemingen opgenomen werden uit Treignes

µm lengte. Uiteindelijk kwam ik uit op het Kalk-

(1933 en 1995) en Lanaye (2005).

vuurzwammetje (H. calciphila), maar dat ‘kalk-

Het wordt hoog tijd om regelmatig een mycologi-

minnende’ wilde ik eerst als ‘verkeerde biotoop’

sche blik te werpen op de kanaaldijken van Ant-

omschrijven. Toen herinnerde ik me de Egelskop

werpen.

die in de beek groeide. Na wat opzoekwerk bleek

Bedankt, Luc en Mil.

deze plant ook een kalkminnende soort te zijn.
Literatuur

De monografie ‘The genus Hygrocybe’ van Boert-

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. (2000). Pilze der Schweiz

mann heb ik jammer genoeg (nog) niet in mijn be-

(Band 3). Röhrlinge und Blätterpilze. Verlag Myko-

zit. Dan maar even de wasplatenspecialist gecon-

logia, Luzern. 364 p.

tacteerd. Luc Lenaerts wees me meteen op de aan-

Lenaerts, L. (2008). Kleine rode wasplaten. Sporen 1(3),

wezigheid van het kalkrijk kanaalwater in het ge-

14-18.

bied en gaf verder nog volgende info.
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Uit de

MOLECULAIRE keuken

Hier serveren we u geen schuimpjes, maar misschien wel zwaardere kost. Het DNA-onderzoek richt zijn pijlen steeds meer op de zwammenwereld en van de traditionele indeling in
families en genera blijft – in sommige gevallen – geen spaander meer heel. Deze rubriek
houdt je op de hoogte van de nieuwste resultaten uit het moleculair onderzoek.
Fopzwammysteries ontrafeld?
De Tweekleurige fopzwam (Laccaria bicolor) is één van de weinige ectomycorrhizasymbionten
die goed te kweken is in laboratoria. Dat maakt hem voor wetenschappers een dankbaar en veelgebruikt
studieobject. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Tweekleurige fopzwam de eerste plaatjeszwam is
waarvan het genoom volledig in kaart gebracht is (Martin et al., 2008). In totaal gaat het om 65 miljoen
basenparen (ongeveer 23 keer minder dan het menselijk genoom). Dergelijk moleculair onderzoek kan ook
inzicht geven in de leefwijze van zwammen. Het is al aangetoond dat de grenzen tussen saprofyt, symbiont
en parasiet niet zo strikt zijn als we voorheen durfden aannemen. Van de Tweekleurige fopzwam werd in
2001 aangetoond dat zijn zwamvlok zelfs in staat is nematoden (kleine bodemdiertjes) te doden om er
stikstof uit te onttrekken. Onderzoek van het genoom wees effectief uit dat de soort niet in staat is om dood
plantaardig materiaal af te breken, maar wel niet-plantaardige polysacchariden (dierlijke suikers).
Fopzwammen kunnen niet alleen ervaren veldmycologen soms voor schut zetten, ook taxonomen weten niet
zo heel goed wat met hen aan te vangen. Traditioneel werd het genus Laccaria ondergebracht in de ridderzwamfamilie (Tricholomataceae). Na recent moleculair onderzoek blijft er van die familie niet veel meer
over (Vellinga, 2008). De fopzwammen blijken samen met ondermeer mozaïektruffels (genus Hydnangium)
de Hydnangiaceae uit te maken. Hoewel ze morfologisch sterk verschillen, hebben ze toch één gemeenschappelijk kenmerk: stekelige sporen. Hoe die nieuwe familie zich precies verhoudt tot de rest van de Agaricales,
is minder duidelijk. In een recent onderzoek (Matheny et al., 2006) werd gesteld dat ze wellicht bij de Psathyrellaceae (een familie met donkersporige plaatjeszwammen zoals inktzwammen en franjehoeden) aanleunen, al blijft de onzekerheid hierover echter groot.
Bron: Tom Volk’s Fungus of the Month: Laccaria bicolor.
http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/aug2010.html
Referenties
Martin, F., Aerts, A., Ahrén, D., Brun, A., Danchin, E., Duchaussoy, F., Gibon, J., Kohler, A. et al. (2008). "The
genome of Laccaria bicolor provides insights into mycorrhizal symbiosis". Nature 452 (7183): 88–92.
Matheny, P.B., Curtis, J.M., Hofstetter, V., Aime, M.C., Moncalvo, J.-M., Ge, Z.-W., Yang ,Z.-L., Slot, J.C., Ammirati,
J.F., Baroni, T.J., Bougher, N.L., Hughes, K.W., Lodge, D.J., Kerrigan, R.W., Seidl, M.T., Aanen, D.K., DeNitis, M.,
Daniele, G.M., Desjardin, D.E., Kropp, B.R., Norvell, L.L., Parker, A., Vellinga, E.C., Vilgalys R. & Hibbett D.S.
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(2006). Major clades of Agaricales: a multilocus phylogenetic overview. Mycologia 98: 982–995.
Vellinga, E.C. (2008). Het lot van de ridderzwamfamilie in het moleculaire tijdperk. Coolia 51(2), 77-81.
⊳



Crisis bij de beurs(zwammen)
Niet alleen op de beurs was er het afgelopen jaar een zware crisis; nu dreigen ook de beurszwammen (genus Volvariella) hieraan ten prooi te vallen, een identiteitscrisis welteverstaan.
Want deze groep van paddenstoelen die in het veld mooi af te bakenen valt als plaatjeszwammen met roze sporen, afstaande plaatjes en een duidelijke beurs, blijkt heterogeen te zijn en
meer dan één gemeenschappelijke voorouder te hebben. ‘Polyfyletisch’ heet dat dan. Een pas gepubliceerd
onderzoek (Justo et al., 2010) situeert ondermeer de Gewone beurszwam (V. gloiocephala) eerder bij de
hertenzwammen (genus Pluteus) dan bij de andere beurszwammen. De onderzoekers stellen dan ook voor om
deze onder te brengen in een nieuw genus: Volvopluteus. Dat nieuwe genus kenmerkt zich door sporen die
groter zijn dan 11 µm en een gelatineuze hoedhuid (ixocutis).
Bij de hertenzwammen zelf verandert er niet veel. Het genus Pluteus wordt klassiek in secties onderverdeeld
op basis van hoedhuidstructuren en de aanwezigheid van opvallende cystiden. Die indeling wordt ook door
moleculair onderzoek grotendeels ondersteund. Enkele subsecties bij hertenzwammen met een celluleuze
(vooral uit ronde cellen bestaande) hoedhuid zijn wellicht geen natuurlijke groepen. Het gaat dan vooral om
de opdeling die klassieke taxonomen maken tussen soorten met hoedhuiden die zowel uit lange als ronde
elementen bestaan (subsectie Mixtini) en soorten met enkel ronde cellen in de hoedhuid (subsectie Eucelluloderma).
Referenties :
Justo, A., Vizzini, A., Minnis, A.M., Menolli Jr., N., Capelari, M., Contu, M. et al. (2010). Phylogeny of the Pluteaceae:
Taxonomy and character evolution. Fungal Biology, doi:10.1016/j.funbio.2010.09.012, available online 8 October 2010.

Lidgeld 2011
Het lidmaatschap voor 2011 bedraagt nog steeds 18,00 euro (20,00 euro voor een gezinslidmaatschap). De
leden worden verzocht het lidgeld voor 2011 zo snel mogelijk te betalen door overschrijving op rekeningnummer 737-0187576-21 van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging vzw te Antwerpen. Voor de
betaling kan men het bijgevoegde overschrijvingsformulier gebruiken. De Belgische leden vragen wij om bij
hun betaling te vermelden bij welke afdeling (AMK, ZWAM, OVMW, MYCOLIM) ze wensen te behoren.
Buitenlandse leden betalen 20,00 euro (gezinslidmaatschap 22,00 euro). IBAN-nummer BE17 7370 1875
7621, BIC-code KREDBEBB. De eventuele bankkosten worden gedragen door de opdrachtgever.





2010/4





















































Sporen

20

Boertmann, D. (2010). The genus Hygrocybe. (Fungi of Northern Europe Vol. 1)
2nd revised edition, Svampetryk.
Herziene uitgaves stellen je vaak voor dilemma’s: kopen of niet kopen? Je hebt de eerste uitgave al, en is er wel
veel veranderd? Zijn die paar nieuwe foto’s en extra regels 36 euro waard? Zo’n vragen stel ik me als het over
‘The genus Hygrocybe’ gaat, niet meteen een paddenstoelengids die je elke dag nodig hebt in dit wasplatenarme
Vlaanderen.
David Boertmann heeft zich duidelijk geen moeite gespaard om van de tweede editie een serieuze ‘upgrade’ te
maken. Wie door het boek bladert (en vertrouwd is met de eerste uitgave), merkt dat er heel wat nieuwe foto’s zijn
opgenomen. Ik heb ze even geteld, het zijn er zeker 52. Dat betekent dat slechts een kleine minderheid van de
soorten niet door nieuwe foto’s geïllustreerd wordt. Nieuwe foto’s staan niet steeds garant voor een hogere
kwaliteit. Naar mijn aanvoelen zijn veel goede foto’s vervangen door andere goede foto’s. Meer dan in de vorige
editie heeft Boertmann ervoor gekozen om verschillende foto’s per soort te tonen. In de herziene uitgave zijn een
aantal foto’s wel duidelijk donkerder afgedrukt dan in de eerste. Moeilijk te zeggen welke van beide het meest
waarheidsgetrouw is…
Ook in de tekst blijkt er wel het één en ander veranderd te zijn. De nieuwe editie telt 200 pagina’s; dat zijn er 16
meer dan de eerste. Die extra pagina’s zijn gewijd aan een uitgebreidere inleiding (meer informatie over wasplatenhabitats) en de bespreking van enkele toegevoegde soorten. Van enkele wasplaten gaf Boertmann in 1996
slechts een zeer summiere beschrijving zonder illustraties; die krijgen nu een volwaardige plaats in het boek.
Hygrocybe aurantia en H. olivaceonigra zijn hiervan voorbeelden. Ook is een enkele soort nieuw beschreven
sinds het verschijnen van de eerste editie (H. roseascens).
De voorbije vijftien jaar heeft de auteur ook nieuwe collecties van zeldzame soorten kunnen bestuderen. Dat geldt
bijv. voor de tot de verbeelding sprekende Viooltjeswasplaat (H. viola), die een veel uitgebreidere beschrijving én
een nieuwe sporentekening krijgt.
Sinds 1996 heeft Boertmann enkele nieuwe inzichten gekregen. Dat is misschien wel het meest opvallende aan
deze tweede uitgave: dat soorten als Beemdwasplaat (H. marchii) en Bruingestreepte wasplaat (H. radiata) niet
meer zijn opgenomen. Zij worden nu beschouwd als respectievelijk een kleine vorm van Scharlaken wasplaat (H.
coccinea) en (wellicht) synoniem van Bruine wasplaat (H. colemanniana). Met H. marchii ben ik zelf niet vertrouwd, maar toevallig vond ik in oktober 2010 een collectie Hygrocybes in Zandhoven (A.) die (bijna) perfect
paste op H. radiata. De combinatie van een vettige, maar niet kleverige bruine hoed, aflopende, violetgrijze plaatjes en tenger postuur lijkt me vrij kenmerkend. Vandaar dat de voorzichtige conclusie van Boertmann (“H. radiata
(ss. Arnolds) may be small and thin fleshed fruitbodies of H. colemanniana”) me toch sterk verrast.
De sleutels zijn grotendeels dezelfde (slechts één van de deelsleutels is sterk gewijzigd) en ook aan de macro- en
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microscopische beschrijvingen zijn luttele details aangepast. De weelde aan nieuw beeldmateriaal maakt het boek
toch bijzonder aantrekkelijk. En aangezien op mijn exemplaar van de eerste editie al heel wat sleet zit, dan
misschien toch maar de nieuwe kopen?
Wim Veraghtert

Elk KVMV-lid is van harte uitgenodigd op de AMK-Nieuwjaarsreceptie
in de Bioruimte van de UA te Antwerpen.
Drank en versnaperingen worden voorzien; voor de ambiance mag Ú zorgen.
Wij verwachten u om 20 uur op dinsdag 11 januari 2011.
Tot dan !

Overlijden
Met droefheid vernamen wij het overlijden van Juliaan (Juul)
Ganses. Als natuurliefhebber in hart en nieren was Juul, samen
met zijn echtgenote Agnes, gedurende vele jaren een enthousiaste
deelnemer aan veel van onze activiteiten. Wegens gezondheidsproblemen moesten wij hen spijtig genoeg de laatste jaren missen.
Onze oprechte gevoelens van medeleven gaan naar Agnes en naar
zijn familie.

Het KVMV-bestuur en zijn vrienden van de AMK
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Onze bibliotheek is de laatste maand heel wat rijker geworden! Volgende werken liggen nieuw ter beschikking voor onze leden.
♦ J. Christian, 2008, Die Gattung Ramaria in Deutschland (Map 020)
♦ G. J. Krieglsteiner, A. Gminder, 2010, Die Großpilze Baden-Württembergs, Band 5 (Atl 026e)
♦ D. Boertmann, 2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition (Mag 037a)
♦ A. Bernicchia, S.P. Gorjón, 2010, Fungi Europaei, Corticiaceae s.l. (Atl 013/12)
♦ P. Neville, S. Poumarat, 2009, Fungi Non Delineati, Pars 51-52, Quelques esp÷ces nouvelles ou mal

délimitées d’Amanita de la sous-section Vaginatinae (Baf 013/51-52)
♦ V.F.

Malysheva, 2010, Fungi Non Delineati, Pars 53, Rare and interesting species of

heterobasidiomycetes from Russia (Baf 013/53)
♦ E. Ferrari, 2010, Fungi Non Delineati, Pars 54-55, Inocybe dai litorale alla zona alpina (Baf 013/54-55)
♦ P. Reumaux, C. Frund, 2009, Fungi Non Delineati, Pars 43, Cortinaires et russules rares ou critiques (Baf

013/43)
♦ M.A. Pérez de Gregorio, J. Carbó, C. Roque, 2009, Fungi Non Delineati, Pars 44, Algunos hongos

interesantes de Girona (Baf 013/44)
♦ J. Vila, F. Caballero, 2009, Fungi Non Delineati, Pars 45, Entoloma nuevos o interessantes de la Peninsula

Iberica(2) (Baf 013/45)
♦ A. de Haan, R. Walleyn, 2009, Fungi Non Delineati, Pars 46, Studies in Galerina(3) (Baf 013/46)
♦ A. Caballero-Moreno, F. Esteve-Raventós, 2009, Fungi Non Delineati, Pars 47, Especies nuevas e inte-

resantes del género Inocybe(1) (Baf 013/47)
♦ Grupo Ibero-insular de Cortinariologos (GIC), 2009, Fungi Non Delineati, Pars 48-49, Cortinarius Ibero-

insulares-2 (Baf 013/48-49)

Op 8 februari van 20.00 tot 21.45 uur houden we naar jaarlijkse gewoonte onze open-bibliotheekavond. Kom gerust een kijkje nemen in onze goed gevulde boekenrekken. Die avond is er ook een
tweedehandse-boekenverkoop. Heb je thuis werken dubbel, of je wil er verkopen, dat kan. Ruilen
of schenken is eveneens een mogelijkheid. Een “gratis-meeneem”hoekje is voorzien. Alle KVMVleden zijn, zoals altijd, uiteraard welkom. Ik hoop op een grote toeloop en misschien tot dan.
Lucy, KVMV-bibliothecaris - Bioruimte van de UA, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
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Nieuwtjes uit de recente tijdschriften (10.4)
Wim en Roosmarijn Veraghtert-Steeman
wim.veraghtert@gmail.com - roosmarijn.steeman@natuurpunt.be


door P. Ribollet. Een bleke vorm van de Traliestinkzwam wordt door B. Chevtzoff als Clathrus ruber f. flavescens gepresenteerd. R. Chereau bespreekt Tubaria
hiemalis (met kleuren- en microfoto’s). Na enkele bijdragen over vergiftigingen (G. Mabon over Tricholoma
equestre; G. Ouvrard over Clitocybe) komen in een laatste artikel bijzondere vondsten aan bod, met kleurenfoto’s: Diplocarpa bloxamii, Propolis viridis, Loreleia
marchantiae, Tricholoma focale, Inocybe pudica, Crepidotus applanatus, Melanotus horizontalis en M. phillipsii, Campanella caesia, Echinoderma echinaceum var.
cedriolens, Lepiota cristata var. pallidior, Geastrum
campestre en Calvatia cyathiformis.

Miscellanea Mycologica nr. 97 (juni 2010)
In dit nummer toont J.J. Wuilbaut een mooie fotoreeks
van orchideeën en voorjaarspaddenstoelen, waaronder
Inocybe patouillardii, Agrocybe semiorbicularis, Mitrophora hybrida, Boletus aestivalis en Calocybe gambosa.
T. Stijve gaat uitgebreid in op de aanwezigheid van
zware metalen en radioactieve stoffen in eetbare zwammen. Hieruit blijkt dat in het wild geplukte hanenkammen (in Zwitserland) tot 10× meer radioactief cesium
bevatten dan gekweekte champignons en dat boleten zowel voor lood als kwik normen overschrijden die gehanteerd worden voor gekweekte champignons.

De Aardster 12e jaargang, nr. 2 (april-juni 2010)

Coolia 53 (4) 2010

P. Debaenst geeft een overzicht van waarnemingen die
in het voorjaar in de Westhoek werden gedaan. Er wordt
dieper ingegaan op de vondst van Neolentinus schaefferi, een eerste waarneming voor West-Vlaanderen (met
kleurenfoto’s).

T.W. Kuyper & A. van den Berg schrijven een in memoriam voor Henk Piepenbroek. Samen met zijn vrouw
verzamelde hij in 1974 op een brandplek groenige inkt-

Persoonia Volume 22 (juni 2009)

Wist u dat…

Het tijdschrift schenkt veel aandacht aan moleculair onderzoek naar plantpathogenen. Genera als Phytophthora, Phoma, Cladosporium… komen ook in dit nummer
in diverse bijdragen aan bod. Interessant is het moleculair onderzoek naar plooirokjes (Coprinus sect. Glabri,
het nieuwe genus Parasola) van L. Nagy (zie Sporen
3.2, 24). G. Schloch et al. creëren een nieuwe orde en
klasse in de ascomyceten, resp. Geoglossomycetes en
Geoglossales.

…paddenstoelen ook courant gebruikt worden in
cosmetische producten?
Dat sommige, al dan niet eetbare zwammen geneeskrachtige eigenschappen hebben, is zeker al
eeuwenlang geweten. De laatste decennia worden paddenstoelen ook verwerkt in cosmetica. In
diverse soorten werden stoffen aangetroffen die
een positieve, vaak beschermende werking op de
menselijke huid hebben. Zo kan men uit Waaiertje (Schizophyllum commune) schizophyllan isoleren, een stof die verwerkt wordt in ondermeer
anti-rimpelcrèmes. In trilzwammen van het genus
Tremella treft men polysacchariden aan met een
gelijkaardige werking. Het bekende merk Yves
Saint Laurent verwerkt extracten van de Gesteelde lakzwam (Ganoderma lucidum) in zijn Temps
Majeur Elixir de Nuit. Vitamego Shampoo op
basis van Agaricus subrufescens geeft je haar
extra glans en zachtheid…

Persoonia Volume 23 (december 2009)
Naast de bijdragen over plantpathogenen vinden we in
dit nummer de studie van D. Co-David, D. Langeveld &
M. E. Noordeloos over de Entolomataceae (zie Sporen
3.1, 28) en het onderzoek van E. Larsson et al. over Inocybe sect. Rimosae (zie Sporen 3.2, 24).

Persoonia Volume 24 (juni 2010)
De enige Agaricales die in dit nummer aan bod komen
zijn de genera Marasmius (in Korea, V. Antonin et al.)
en Cortinarius (in Australië, M. Danks et al.). D.L.
Hawksworth et al. tonen aan dat het genus Roselliniella
in de Hypocreales thuishoort i.p.v. in de Sordariales.

Hyde, K.D., Bahkali, A.H. & Moslem, M.A.
(2010). Fungi – an unusual source for cosmetics.
Fungal Diversity 43, 1-9.

Cahiers Mycologiques Nantais nr. 22 (juni 2010)
zwammetjes die nieuw bleken te zijn voor de wetenschap en dus de naam Coprinus piepenbroekii kregen.
Geoglossum fallax en G. elongatum hebben met elkaar
gemeen dat ze sporuleren met kleurloze ongesepteerde
sporen. K. Roobeek besluit dit artikel met een voorlopi-

J. Gane geeft een portret van Cortinarius ochropudorinus (met kleuren- en microfoto’s). Amanita umbrinolutea wordt voorgesteld door A. Poncelet (met dito
foto’s). Twee ascomyceten bij levermossen, Neottiella
ricciae en Bryoscyphus atromarginatus, worden belicht
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Vooren geven het tweede deel van hun bespreking van
het genus Otidea, met de beschrijving van een nieuwe
soort: Otidea fuckelii (met micro- en macrofoto’s en
microtekening). De eerste Italiaanse vondsten van Mycena megaspora en M. hemisphaerica worden belicht
door G. Robich, met macro- en microfoto’s en -tekening. E. Battistin en N. Righetto behandelen Entoloma
clypeatum f. pallidogriseum, die zich duidelijk van de f.
clypeatum onderscheidt door een fenol-reactie, maar
mogelijk synoniem is voor E. saepium (met kleurenfoto’s). Het genus Pezicula in Italië komt aan bod in de
bijdrage van G. Medardi, met macro- en microfoto’s
van P. acericola, P. aurantiaca, P. carpinea, P. cinnamomea, P. corticola, P. livida, P. ocellata en P. rubi.
Dit artikel besluit met een overzichtstabel waarin de
kenmerken van bovenvermelde soorten op een rijtje
worden gezet.

ge determinatietabel voor de in de duinen van Nederland gevonden zwartbruine aardtongen (Trichoglossum
en Geoglossum) aan de hand van sporeneigenschappen
in de sporee. Drie nieuwe soorten en een nieuw genus
voor Nederland, Epichloë baconi, Coronellaria caricinella en Orbilia euonymi, worden besproken door L.
Rommelaars en S. Helleman met foto’s van macro- en
microscopie. J. Steketee geeft een toelichting over fotograferen van microscoopbeelden. “De klank van witrot,
of hoe de zwammen Physisporinus vitreus en Xylaria
longipes hun bijdrage leveren aan het vervaardigen van
superieure violen. T.W. Kuyper belicht hiermee een ander aspect van het nuttige gebruik van fungi. De excursies van 2009 worden kort van verslag voorzien door A.
van der Putte met medewerking van de excursieleiders.
Tenslotte wagen N. Dam en M. Gotink zich eraan om de
databank van de NMV te vergelijken met de paddenstoelengegevens die op waarneming.nl binnenkomen.

Mycologia 102.1 (januari-februari 2010)

Rivista di Micologia 52 (3) (juli-september 2009)

Een belangrijk aandeel van de bijdragen gaat zoals gewoonlijk over plantpathogenen; daarnaast komen Psathyrella aquatica (zie Sporen 3.3, 26) en de ecologie
van Japanse Aphyllophorales aan bod.

G. Consiglio, G. Medardi, L. Setti en G. Spisni bespreken elf interessante ascomyceten die werden gevonden
in een nationaal park in de provincie Bologna. Macroscopische en microscopische beschrijvingen en foto’s
van de volgende taxa illustreren dit artikel: Bisporella
citrina, Encoelia furfuracea, Hymenoscyphus fructigenus, Hypomyces aurantius, Hypoxylon fuscum, H. rutilum, Hysterium angustatum, Lachnum brevipilium, Nectria episphaeria en Rosellinia apiculata var. macrospora. Twee nieuwe Agaricus-soorten voor Italië (die
recent werden gepubliceerd in Frankrijk) worden besproken door A. Cappelli: A. parvitigrinus en A. xanthodermulus. De historiek van het genus Plectania en de
macro- en microscopische eigenschappen worden behandeld door M. Carbone, C. Agnello & A. Baglivo.
Plectania mediterranea wordt als nieuw beschreven en
vergeleken met gelijkaardige taxa. De constante kenmerken die Russula subgenus Amoenula afbakenen,
worden besproken door G. Donelli. Op basis van de
reactie met fenol in het amoenicolor-complex wordt een
nieuwe variëteit beschreven: Russula amoenicolor var.
fenoloviolascens en wordt een microscopische sleutel
van het subgenus voorgesteld. Hierin worden naast de
nieuwe variëteit de volgende soorten opgenomen en besproken: Russula amoena, R. amoena var. acystidiata,
R. amoenicolor var. amoenicolor, R. violeipes en R.
stenocystidiata.

Mycologia 102.2 (maart-april 2010)
Opmerkelijke bijdragen in dit nummer beschrijven lichtgevende Mycena’s (D.E. Desjardin e.a.) en een nieuwe
slijmboleet, Suillus quiescens, uit de Verenigde Staten,
waarvan de verspreidingsgegevens hoofdzakelijk voortkomen uit onderzoek naar ectomycorrhiza bij de wortels
van zaailingen (en dus niet door het waarnemen van
vruchtlichamen).

PSL-info nr. 3 (juli 2010)
M. Houben geeft een alternatieve sleutel voor het genus
Xerocomus, een vertaling van een bijdrage in Field Mycology. P. Eenshuistra bespreekt de vondst van Peziza
ampliata op een bundel kranten. Tenslotte vinden we
nog een (vaag) artikel over paddenstoelen in Tsjernobyl.

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 2/2010
Als paddenstoelen van de maand worden Russula camarophylla en Hygrocybe viola voorgesteld door resp. S.
Melera (met micro- en macrofoto’s) en H. Fluri. M.
Carbone belicht Otidea abietina. In het artikel van K.
Schenk-Jäger komen verontreinigingen van consumptiepaddenstoelen met zware metalen (lood) en radioactieve
stoffen aan bod. Tenslotte geeft B. Senn-Irlet een overzicht van paddenstoelrijke boomsoorten. In Zwitserland
blijken spar, beuk en els de meest interessante soorten
voor fungi (met kleurenfoto’s van Mycena renati en
Cytidia salicina).

Rivista di Micologia 52 (4) (oktober-december
2009)
In een artikel van 20 pagina’s bespreekt P. Voto het
genus Pseudobaeospora, waarbij twee taxa nieuw beschreven worden: P. giuae (ad int.) en P. euganea (met
microfoto’s en -tekening en een wereldwijde sleutel
waarin 34 taxa zijn opgenomen). M. Carbone en N. Van
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