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NIEUWSBRIEF VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

Maart 2011

Editoriaal

Geachte leden
De sneeuwklokjes en hazelaarskatjes bengelen reeds in de frisse voorjaarsbries. De
boomknoppen zwellen in de eerste lentezon. De lente ontwaakt uit zijn winterslaap.
In het vochtige broekbos pronken de Rode kelkzwammen. De voorbodes van een
nieuw overdadig paddenstoelenseizoen?
Het rommelt de laatste tijd in heel wat autoritair geleide landen: Tunesië, Egypte,
Libië en noem maar op. De moderne communicatiemiddelen brachten wat niemand
meteen ervan verwachtte; ze gaven een stem aan verdrukte volkeren. De gezondheid
en vrede die we mekaar naar aanleiding van het nieuwe jaar wensten, willen we zeker
ook de getroffen medewereldburgers gunnen. Laat ons hopen dat de democratiseringsprocessen daar, via communicatie, zo vredevol als mogelijk mogen verlopen.
De Verenigde Naties riepen 2011 uit tot het Internationaal Jaar van het Bos. De bossen vormen niet alleen het grootste potentieel qua biodiversiteit. Ze spelen ook een
belangrijke rol in de klimaatregeling en de absorptie van CO2, belangrijkste broeikasgas verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. We hoeven niet zo ver te kijken om vast te stellen welke nefaste gevolgen een ontregeld klimaat, met zijn grote
droogtes of overvloedige regens (recent in Oost-Australië), met zich mee brengt.
Redenen genoeg dus om bossen te koesteren. Helaas, het voorbije decennium verdween gemiddeld 13 miljoen hectare bos per jaar, hetzij telkens een oppervlakte
gelijk aan 10 keer Vlaanderen. De media gaan de komende maanden zeker verder ingaan op de problematiek van het bos.
Het jaar van de biodiversiteit was een succes in Vlaanderen. De natuur trakteerde ons
op tientallen zwammensoorten, nieuw voor de regio. Tijdens de voorbije winter kwamen daar nog een reeks ascomyceten op mest bij. Dit trok de aandacht van de Universiteit Gent, die nu met de studenten een klein project rond coprofiele fungi opstart.
Het eerste Sporen-nummer van dit jaar staat opnieuw vol interessant nieuws. U wordt
van harte uitgenodigd op heel wat geplande activiteiten, en heel in het bijzonder op
de Vlaamse Mycologendag op 26 maart te Antwerpen. Meer informatie vindt u
verder in dit nummer. 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 juni
zaterdag 16-04-2011 - OVMW (V)
Bouvelobos, Wortegem. Samenkomst aan de kerk van
Wortegem (F. Verhaeghestraat).
Contact: Christine Hanssens (0477/50 82 02)
 

zondag 24-04-2011 - AMK (D)
‘Bosaanplantingen Antwerpen Linkeroever’. Bijeenkomst aan terminus trams 2 en 15 (beide komen langs
het station Antwerpen-Centraal). Vanop de Antwerpse
ring richting Gent rijden (E17); na de Kennedytunnel de
eerste uitrit (nr. 6) nemen. Afspraak op de parking tegenover de verkeerslichten aan het eind van de afrit.
Contact: A. de Haan (03/666 91 34)
 

maandag 25-04-2011 - ZWAM (N)
Voorjaarssoorten in natuurreservaat ‘de
Snoekengracht’ te Boutersem. Afspraak (met laarzen)
parking Station Vertrijk, Stationsstraat. Komende uit de
richting Leuven: via de N3, aan de verkeerslichten in
Boutersem rechtsaf, spoorweg onderdoor en onmiddellijk rechts de parking op. Vanaf de E40: uitrit 24 Bou-

tersem, linksaf richting Boutersem en vóór de spoorwegbrug links de parking op.
Contact: Georges Buelens (0471/20 50 14)
 

zaterdag 07-05-2011 - KVMV (D)
Voormiddag: het Osbroek te Aalst. Samenkomst infobord natuurreservaat, Frans Blanckaertdreef. E40, afrit
19 Aalst; op rond punt 2e afslag (N9-Parklaan) en ca.
500 m verder rechtsaf : dreefje naar natuurreservaat +
parking (+ sportterrein). Start om 9.30 u.
Namiddag (rond 14 u.): de Gerstjens, Erembodegem.
Bereikbaar zie hierboven, maar op N9-Parklaan doorrijden richting Brussel. Aan 3e verkeerslicht rechtsaf
(Hogeweg) en na de afdaling met de Denderbrug in
zicht, maar even voor de brug, rechtsaf (Gerstenstraat
doodlopend op parking). Organisatie: OVMW. Contact:
Marie-Anne Neirinckx (053/78 15 47 of 0486/07 50 30)
 

zaterdag 21-05-2011 - AMK (D)
‘Mosselgoren’ te Geel. Samenkomst aan de kerk van
St-Jozef-Olen (aan de fabrieksite van Umicore). Bereikbaar via de E313, afrit 20 (Herentals-West), vandaar de
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N13 richting Herentals; op de ring van Herentals (N153)
richting Geel(N13); ongeveer 4 km verder op deze weg
linksaf naar O.L.V-Olen, vandaar naar Sint-Jozef-Olen.
Ofwel rechtstreeks ter plaatse: boerderij De Stolp, Haverbeemden 1a, Geel.
Contact: Jos Volders (014/54 91 44)
 

zaterdag 11-06-2011 - OVMW (V)
Burkel te Maldegem. Samenkomst aan Hotel Eikenhof,
Knokseweg, Knesselare. E40 afrit 11 Aalter, N44 richting Knokke, na ongeveer 10 km op de grens van Maldegem ligt het hotel aan de rechterkant van de weg.
Contact: E. Vanaelst (09/374 59 86 of 0474/64 23 23)
 

zaterdag 21-05-2011 - OVMW (V)

zondag 19-06-2011 - AMK en ZWAM (D)

Opgespoten terrein langs het Schipdonkkanaal en de
Kale te Landegem. Samenkomst aan de kerk van Landegem, Landegemdorp. E40 afrit 12 Nevele, N437 Biebuyckstraat richting Nevele, over het kanaal 2e straat
links, Landegemstraat, Vosselarestraat tot aan de kerk.
Contact: E. Vanaelst (09/374 59 86 of 0474/64 23 23)

Vorsdonkbroek te Aarschot. Samenkomst om 9.45 uur
aan het oud spoorwegstation van Gelrode. Komende uit
de richting Betekom: net over de spoorwegbrug linksaf.
Beneden ligt het oude stationsgebouw; dat is de Wipstraat. Komende uit de richting Aarschot (N19): rechtsaf
(Vorsenzang) aan het kruispunt Gelrode (dus niet de
Begijnendijksesteenweg); je rijdt recht op het station af.
Een boterham of een snack eten kan in de ‘Moedermolen’ in Gelrode.
Contact: Georges Buelens (0471/20 50 14)

 

zaterdag 04-06-2011 - AMK (D)
‘De Vennen’ te Balen/Mol. Samenkomst aan voetbalplein ‘FC Cools’. Bereikbaar via de E313, richting Hasselt. Neem afrit 23 (Geel-West) en volg richting Geel/
Mol. Op de ring van Mol, neem rechts de richting Balen. In het centum van Balen rechtdoor richting Leopoldsburg. 1 km voorbij de verkeerslichten staat aan de
rechterkant een kapel; die rij je 500 m voorbij en dan
neem je links de Peer Luytendijk. Vanaf daar zie je het
voetbal ‘FC Cools’.
Contact: Chris Janssens (014/21 67 49)
 

 

zaterdag 02-07-2011 - AMK (D)
‘Tikkebroeken’ te Kasterlee en ‘Winkelsbroek’ in
Oud-Turnhout. Bereikbaar via E34 richting Eindhoven,
afrit 24 Turnhout-Kasterlee; daar richting Kasterlee
nemen en onderaan de brug richting Tielen (Tielendijk)
volgen. Ca. 50 m verder aan het rond punt samenkomen
(= begin van de Kapelweg, links van het rond punt).
Contact: Chris Janssens (014/21 67 49)

dinsdag 22-03-2011 - AMK (Antwerpen)

dinsdag 29-03-2011 - AMK (Antwerpen)

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

Bijzondere vondsten 2010 van André de Haan, Jac Gelderblom, Lieve Deceuninck en Wim Veraghtert.




zaterdag 26-03-2011 - KVMV (Antwerpen)
20e Vlaamse Mycologendag te Antwerpen.
Zie programma in dit nummer.


maandag 04-04-2011 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.
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dinsdag 05-04-2011 - AMK (Antwerpen)
Pascale Holemans schilderde in de afgelopen 15 jaar
een 100-tal aquarellen van paddenstoelen. Deze prachtige verzameling en haar aparte kijk op paddenstoelen
stelt ze d.m.v. een powerpoint-presentatie vanavond aan
ons voor. Uiteraard zullen er ook ‘echte’ aquarellen te
bewonderen zijn.

Gelijktijdig hiermee houdt de redactieraad van Sporen
haar vergadering.


maandag 16-05-2011 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.




dinsdag 12-04-2011 - AMK (Antwerpen)
BIB-reorganisatie. De bibliotheek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe boeken en tijdschriften. Na verloop
van tijd dringt zich dan een herschikking van de schabben op en moeten een aantal boeken herkaft worden.
Vanavond zijn dan ook enkele vrijwilligers welkom die
onze bibliothecaris Lucy De Nave een handje willen
toesteken.


maandag 18-04-2011 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.


dinsdag 19-04-2011 - AMK (Antwerpen)
Afronding van de BIB-reorganisatie, maar er is ook
mogelijkheid om vondsten te determineren.


dinsdag 26-04-2011 - KVMV (Antwerpen)
KVMV-bestuursvergadering. BIB gesloten.


maandag 02-05-2011 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.


dinsdag 03-05-2011 - AMK (Antwerpen)
Recente ascomycetenvondsten. Deel 3: Leotiomycetes
door Bernard Declercq.


dinsdag 10-05-2011 - AMK (Antwerpen)
Determinatieavond met bijzondere aandacht voor de
microscopische kenmerken. Breng uw vondsten mee en
we brengen ze samen op naam.

dinsdag 17-05-2011 - AMK (Antwerpen)
AMK-Stuurgroep. Alle leden zijn welkom bij de bespreking van de AMK-werking. Enkele van de agendapunten zijn: educatieve avonden en projectwerking.


dinsdag 24-05-2011 - AMK (Antwerpen)
Determinatieavond met bijzondere aandacht voor de
microscopische kenmerken. Breng uw vondsten mee en
we brengen ze samen op naam.


zaterdag 28-05-2011 - OVMW (Gent)
Educatieve bijeenkomst Labo onderzoeksgroep Mycologie Univ. Gent. Breng uw vondsten mee om ze gezamenlijk te determineren.


maandag 30-05-2011 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.


dinsdag 31-05-2011 - AMK (Antwerpen)
Mycologische werkgroep: microscopische technieken.
Start om 19.30 u. Leiding: André de Haan.


dinsdag 07-06-2011 - AMK (Antwerpen)
Bijzondere 'Limburgse' vondsten 2010 van Gut Tilkin
en Luc Lenaerts.


dinsdag 14-06-2011 - ZWAM (Diest)
Let op, want dit keer op dinsdag!
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.
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dinsdag 14-06-2011 - AMK (Antwerpen)
Determinatieavond met bijzondere aandacht voor de microscopische kenmerken. Breng uw vondsten mee en we
brengen ze samen op naam.

maandag 27-06-2011 - ZWAM (Diest)
Mycologische werkgroep. Breng uw vondsten mee en
we proberen ze samen op naam te brengen.





dinsdag 21-06-2011 - AMK (Antwerpen)

dinsdag 28-06-2011 - AMK (Antwerpen)

Mycologische werkgroep: Microscopische technieken.
Start om 19.30 u. Leiding: André de Haan.
Laatste BIB-dag vóór de vakantiestop.

KVMV-bestuursvergadering. BIB gesloten.


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 2020
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.

20 e VLAAMSE MYCOLOGENDAG - 26 maart 2011
Georganiseerd door de AMK
in samenwerking met de
Universiteit Antwerpen - Departement Biologie
Groenenborgercampus-Auditorium T105 - Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
In het vorig nummer van Sporen werd de 20e Mycologendag reeds aangekondigd maar ondertussen
werd het programma gefinaliseerd. Na de middag houdt de KVMV haar Algemene Vergadering.
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Bereikbaarheid
Alle informatie over hoe u de UA kunt bereiken via het openbaar vervoer of per wagen vindt u op
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26517. Toegang via de hoofdingang (gebouw T).
En verder ….
In de cafetaria zijn broodjes en dranken verkrijgbaar; ook kan er de meegebrachte lunch genuttigd worden.
Broodjes dienen vóór 15 maart 2011 besteld te worden (2 × piccolo à 3,50 euro of 2 × piccolo
aangevuld met 2 mini koffiekoekjes à 4,50 euro).
Bestellen kan

- per mail aan Arlette Lemouche - arlette.lemouche@telenet.be of
- telefonisch bij Lieve Deceuninck - 0475/268 167.
PROGRAMMA

9:30

Ontvangst met koffie

10:00

Verwelkomin g, Lieve Deceuninck

10:05

Boleten van tropisch Afrika , nieuwe stukken voor een oude puzzel,
André De Kesel

10:35

Protostelids, nu oo k verkrij gbaar in Bel gië, Myriam de Haan

11:05

Sa men wer kin g mycolo gen en Anti gifcentrum bij identificatie,
Dr. Catherine Deraemaeker

11:35

Proj ect Brandplekpad d enstoelen, Roos marij n Stee man

12:00

Groepsfoto

12:05

Middagpauze

13:30

Al ge mene Vergaderin g van de KVMV

14:00

Pachylepyrium, een o p lossing voor twee Gal erina-vraagte kens ,
André de Haan

14:20

Het genus Bertia, Bernard Declercq

14:45

Een kritische kij k op h et genus Der moloma (Barsthoed), Luc Lenaerts

15:00

Waarnemin gen d oor geven met de nieuwe FUNBEL-i nvoermodule,
Lieve Deceu ninck

15:15

Bij zondere of mer kwaardige vondsten van 2010,
Wim Veraghtert, Luc Lenaerts …

15:45

Slotwoord, Bernard Declercq
IEDEREEN

IS VAN HARTE WELK OM!
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Lactarius cyathuliformis (Kortsteelelzenmelkzwam):
toch niet zeldzaam
Omer Van de Kerckhove - o.vandekerckhove@yahoo.com
 

Er komen in ons land 3 elzenbegeleidende melkzwammetjes voor: Lactarius obscuratus (Groenige elzenmelkzwam), L. omphaliformis (Rossige elzenmelkzwam) en L. cyathuliformis (Kortsteelelzenmelkzwam). Walleyn
& Verbeken (1996) vermelden dat Lactarius cyathuliformis alleen bekend is van de tuin van Prof. Van der
Veken. In 2008 besloot ik om de soort op te sporen.
phaliformis alhoewel de paddenstoeltjes een groe-

Op zoek
Volgens Heilmann-Clausen et al. (1998) is L. cyathuliformis algemeen in Scandinavië. Basso (1999)
vermeldt als bestudeerd materiaal slechts 4 collec-

nige tint hadden in de hoed, wat niet kan voor deze
soort. Zonder het te weten had ik L. cyathuliformis
al eens gevonden en geschilderd.

ties waaronder één van M. Bon. Haar materiaal

Uiterlijke en microscopische kenmerken

werd gevonden tussen 950 en 1300 m hoogte. Mis-

Lactarius cyathuliformis lijkt uiterlijk bijzonder

schien was L. cyathuliformis een soort van een

sterk op L. obscuratus. Beide hebben in jonge en

(vrij) koel klimaat? Ik besloot om eens te gaan zoe-

volwassen toestand meestal groenige tinten in de

ken in de Hoge Venen. Op 26-08-2008 trok ik naar

hoed die met de ouderdom verdwijnen. De hoedjes

het Brackvenn waar ik een elzenbosje wist zijn.

worden dan roodbruin. L. obscuratus var. radiatus

Ik keerde huiswaarts met slechts één collectie

heeft die groenige tinten niet, maar ik vond ook

kleine melkzwammetjes, maar ik had geluk: het

cyathuliformis die er net zo uit zag.

was L. cyathuliformis. Toen dacht ik aan een col-

Aan de hand van de sporen kan je beide soorten

lectie die ik in 2004 had geschilderd en ingezameld

gemakkelijk uit elkaar houden (tabel 1). Deze van

in de Schrieken te Beerse. Deze paddenstoeltjes

L. cyathuliformis zijn opmerkelijk langer en breder

leken precies op L. obscuratus, maar de sporen wa-

dan van L. obscuratus en hebben ook een duidelijk

ren te groot. Ik noteerde bij deze collectie L. om-

hogere versiering (fig. 1). Sommige bronnen ver-

Sporenmaten (µm)

Normaal

Versiering

L. obscuratus, normaal

(6,0) 6,8-8,3 (8,8) × (5,0) 5,5-6,5 (6,8)

7,5 × 6

0,7 (1,0)

L. obscuratus, groot

(6,1) 7,0-8,8 (9,7) × (5,5) 6,0-7,0 (7,5)

8 × 6,5

0,7 (1,0)

L. omphaliformis

(6,8) 7,5-9,5 (10,3) × (5,8) 6,0-7,5 (8,0)

9×7

1,0

L. cyathuliformis

(7,0) 7,5-10,1 (11,5) × (6,0) 6,8-8,0 (9,0)

9 × 7,5

1,3 (1,5)

Tabel 1: Sporenmaten en hoogte van de versiering.
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Fig. 1: Sporen (telkens boven en onder): 1. L. obscuratus (normaal), 2. L. obscuratus (groot),
3. L. omphaliformis, 4. L. cyathuliformis. Maatstreep = 10 µm (onderverdeling 1µm).

melden voor L. obscuratus een versiering tot 1,5

meld en als L. obscuratus in het herbarium zaten,

µm. Wellicht is dat een gevolg van verwarring met

ook was vermeld: L. cyathuliformis Bon ss. Bon.

cyathuliformis.

Ze waren afkomstig van Heure-en-Famenne (09-

De hoed van L. omphaliformis is egaal rozeoranje
of bleek oranjebruin en heeft meestal een gekartel-

09-1989) en Neufchâteau (2 collecties op 28-091991).

de rand. Deze soort heeft nooit groenige tinten in

Uit bijgaand kaartje blijkt dat L. cyathuliformis

de hoed. Met ouder worden barst het hoedje in

verspreid over het land en in verschillende bodem-

schubjes. De sporenversiering lijkt op deze van L.

districten kan gevonden worden.

cyathuliformis, maar verschilt ervan doordat ze
minder hoog en minder verbonden is.
Het herbarium van de Nationale Plantentuin
(BR) als steekproef

Alhoewel het herbarium van BR slechts een beperkte steekproef vormt, mogen we uit tabel 2 toch
(voorzichtig) afleiden dat L. cyathuliformis geen
zeldzame soort is in Vlaanderen en dat deze in

Door hun sterke uiterlijke gelijkenis vermoedde ik

Wallonië wellicht wel de meest algemene van het

dat tussen de collecties van L. obscuratus in het

drietal is.

herbarium van BR ook wel L. cyathuliformis kon
zitten. Van de 34 Belgische obscuratus-collecties

Herbariummateriaal determineren

bleken er 13 L. cyathuliformis. Van de 17 omphali-

Van de collecties van L. obscuratus in het herba-

formis-collecties waren er 2 L. cyathuliformis en 2

rium van BR bleek 38 % fout gedetermineerd te

L. obscuratus. Vermeldenswaard is nog dat bij 3

zijn. De kans is dus groot om in je herbarium L.

collecties die door Ruben Walleyn werden ingeza-

cyathuliformis aan te treffen.
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Vlaand. +
Br. gewest

Kaart 1: Verspreiding van Lactarius cyathuliformis in
België. Gegevens beperkt tot het herbarium van BR.

Typische collecties zijn gemakkelijk te determineren
1) Bekijk een collectie eerst onder een bino (6 x
volstaat). Je kan dan macroscopisch omphaliformis scheiden van obscuratus/cyathuliformis.

Wallonië

Totaal

L. obscuratus

22

1

23

L. omphaliformis

13

0

13

L. cyathuliformis

12

7

19

Tabel 2: Overzicht van de aanwezige collecties in het herbarium van BR.

zonder een wratachtige structuur te vormen.
2) Lijkt het exsiccaat macroscopisch niet op L. omphaliformis, bekijk dan de sporen.
 L. obscuratus: het merendeel van de sporen is

7-8 µm lang en ongeveer 6 µm breed.
 L. omphaliformis: de hoed is egaal roze-oker

of bleek bruinachtig en vanuit het midden in
concentrisch staande, wratachtige schubjes gebarsten. Deze verkleinen naar de hoedrand toe.
De twee andere soorten hebben deze wratachtige structuur niet.
 L. obscuratus: de hoed is overwegend rood-

 L. cyathuliformis: het merendeel van de sporen

is ca. 9 × 7,5 µm. Sporen van 10 µm lang of 8
µm breed zijn vrij gemakkelijk aan te treffen
(maar weinig talrijk), en mits wat zoeken vind
je ook sporen van 11 µm lang. Belangrijk verschil met obscuratus is ook de hoogte van de
versiering (tabel 1).

bruin. Meestal is hij centraal wat uitgebleekt
en daar beige, okerkleurig of olijfachtig getint.

Atypische collecties

De niet uitgebleekte (roodbruine) delen van de

Twee van de 13 omphaliformis-collecties hadden

hoedjes zijn vanaf de rand 1/3 tot 3/4 ge-

niet de typische wratachtige schubjes (de hoed van

streept. Het hoedoppervlak is glad.

jonge exemplaren is nog niet gebarsten). Bij 5 van

 L. cyathuliformis: exsiccaat lijkt sterk op dat

de 19 collecties van cyathuliformis trof ik geen

van L. obscuratus, maar vaker dan bij deze

sporen van 11 µm aan. Twee ervan hadden ook

laatste is het centrale deel van de hoed zwart-

nauwelijks sporen van 10 µm lang. Eén collectie L.

achtig. Soms is bijna heel de hoed uitgebleekt

obscuratus had ongewoon grote sporen (tabel 1).

en in concentrische ringen gebarsten, maar dan

Ze was afkomstig uit Zillebeke en zat als L. om-
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phaliformis in het herbarium. Basso (1999) ver-

De sporen van L. obscuratus hebben de laagste

meldt dergelijke sporen voor L. obscuratus var.

versiering en het meest complete net. Bij L. om-

subalpinus. Van deze variëteit zitten in het herba-

phaliformis is de versiering het meest geïsoleerd en

rium drie collecties. Twee zijn van Mieke Verbe-

wat minder zwaar en hoog dan bij L. cyathuli-

ken en één van mijzelf en zijn ingezameld in 2004

formis. Bij L. cyathuliformis is meestal een aantal

in de Haute-Savoie op 1950 m hoogte. Eén ervan

wratten tot 1 of meer richels verbonden. De breed-

had normale sporenmaten, een andere had grote

te van de sporen is vaak beter bruikbaar dan de

sporen en de derde collectie had beide sporen-

lengte. De ‘normale’ sporenbreedten (tabel 1) ge-

typen.

ven een betrouwbaar verschil.

Wanneer je (zoals hoger beschreven) de wratjes op

Dankwoord

de hoedjes niet ziet en de sporenmaten te groot zijn

Dank aan Marcel Verhaegen voor het maken van

voor (een normale) L. obscuratus en je ook geen

het kaartje.

sporen kan vinden van ca. 11 µm lang, dan kunnen

Referenties

het dus nog altijd 3 soorten zijn. Meet dan de spo-

Basso, M. T. (1999). Lactarius Pers. Fungi Europaei 7.

ren en de ornamentatie nauwkeurig en vergelijk

845 p.

met tabel 1 (de plaatjes laten weinig licht door

Heilmann-Clausen, J., Verbeken, A. & Vesterholt, J.

waardoor de sporen slecht zichtbaar zijn). Van

(1998). The genus Lactarius. Fungi of Northern

‘grote’ (oude) exemplaren kan je met een fijn pin-

Europe vol. 2. Danisch Mycological Society. 287 p.

cet gemakkelijk een vlokje sporen bijeen schrapen.

Walleyn, R. & Verbeken, A. (1996). Lactarius: genus

Dat breng je op een draagglaasje met slechts een

van het jaar 1996. Meded. Antwerpse Mycol. Kring

weinig opengewreven melzer).

1996, 60-63.

Dubbelgangers : Schorsbrekers (Vuilleminia)
Wim Veraghtert - wim.veraghtert@gmail.com
 

In een ver verleden publiceerde Ruben Walleyn in de AMK-Mededelingen een kleine reeks artikelen waarin
gemakkelijk te verwarren soorten besproken werden (bijv. Cantharellus of Rickenella fibula/mellea) onder de
titel ‘Dubbelgangers’. Die draad pikken we weer op.

Korstzwammen vormen niet meteen een populaire

korstzwam,

Paarse

eikenschorszwam,

Papier-

groep. Op de meeste excursielijsten zijn ze maar

zwammetje, Ziekenhuisboomkorst… en zo zijn er

zwak vertegenwoordigd. Slechts een beperkt aantal

nog wel enkele. Gewone schorsbreker past ook in

soorten laat zich in het veld vlot herkennen: Gele

dit rijtje.
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Schorsbrekers (Vuilleminia) zijn korstzwammen

in Duhem & Gerard (2007). Daarvan is zeker V.

met een passende naam: als een witte tot kleurloze,

cystidiata het vermelden waard. Deze soort heeft

wasachtige en vrij dikke laag komen ze van onder

een groot verspreidingsgebied en werd ondermeer

de schors van afgestorven takken door. Die ‘ont-

in Groot-Brittannië, Denemarken, Frankrijk en

schorsende’ eigenschap komt bij korstzwammen

Duitsland vastgesteld. De kans is dus reëel dat de

niet vaak voor. Dat kenmerk maakt schorsbrekers

soort ook in de Benelux opduikt. V. cystidiata

dan ook gemakkelijk te benoemen in het veld. Of

groeit op hout van soorten uit de rozenfamilie

niet soms?

(Rosaceae), met name meidoorn (Crataegus),
appel (Malus) en Prunus-soorten. Andere soorten,

Schorsbrekers in West-Europa

zoals de in Zuid-Frankrijk algemene V. megalo-

De meest voorkomende schorsbreker is de Gewone

spora, zijn van mediterrane oorsprong en verkie-

schorsbreker (Vuilleminia comedens). Die verkiest

zen zuiderse eikensoorten (bijv. Quercus ilex) als

afgestorven eikentakken en verschijnt vaak op

substraat. Tenslotte vermelden we V. oyensis, die

dode takken die nog aan de
boom hangen. De Standaardlijst (Walleyn & Vandeven,
2006) vermeldt echter dat er
in Vlaanderen nog 2 soorten
schorsbrekers voorkomen, die
een zekere substraatvoorkeur
hebben: de Elzenschorsbreker
(V. alni - foto 1 ) en de Hazelaarschorsbreker (V. coryli).
Van de laatste wordt door
Herman Mervielde (in Walleyn & Vandeven, 2006) ver-

Foto 1: ‘Elzenschorsbreker - V. alni’ (W. Veraghtert)

meld dat er geen Vlaams herbariummateriaal voorhanden is. Ook in Nederland

door Duhem & Gerard (loc. cit.) als nieuwe soort

werden dezelfde drie soorten reeds aangetroffen

beschreven wordt uit de Franse regio Vendée (sub-

(bron: www.verspreidingsatlas.nl). En net zoals in

straat: Crataegus).

Vlaanderen kunnen we V. comedens in Nederland

Herkenning: hoofdbrekens over schorsbrekers?

zeer algemeen noemen, V. alni zeldzaam en V. coryli zeer zeldzaam.

Geen enkele van de drie Vlaamse soorten zou
microscopisch moeten nagekeken worden volgens

Elders in Europa worden nog vijf andere soorten

de Standaardlijst. Dat lijkt niet correct, aangezien

schorsbrekers onderscheiden. Een overzicht vind je

van V. comedens bekend is dat die ook op andere
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voorkomen

wezigheid van cystiden. Enkel de Elzenschorsbre-

(Duhem & Gerard, 2007). In dat geval is er geen

ker (V. alni) en de Gewone schorsbreker (V. come-

macroscopisch onderscheid met V. coryli mogelijk.

dens) bezitten geen cystiden. Alle andere (zeldza-

Volgens dezelfde bron groeit V. alni ook wel eens

mere) soorten bezitten er wel. Wie meent de Haze-

op Hazelaar, Iep of Populier…

laarschorsbreker (V. coryli) gevonden te hebben,

Schorsbrekers determineren gaat dus verder dan

moet dus steeds de aanwezigheid van cystiden con-

het bepalen van het substraat. Microscopisch valt

troleren. Hierbij is overigens enige voorzichtigheid

er aan schorsbrekers ook wel wat te beleven. Alle

geboden. Onrijpe basidiën die net iets meer uit het

Vuilleminia-soorten worden gekenmerkt door de

hymenium uitsteken, kunnen verkeerdelijk als cys-

opvallend lange basidia, de voor korstzwammen

tiden aanzien worden. ‘Echte’ cystiden zijn groter

uitzonderlijk grote sporen (doorgaans tussen 10 en

en breder dan basidiolen (persoonl. comm. Luc

25 µm) en de aanwezigheid van gespen.

Lenaerts). Sporengrootte en -vorm kunnen even-

Een belangrijk onderscheid tussen de diverse

eens bepalend zijn voor het onderscheid tussen

soorten schorsbrekers wordt gevormd door de aan-

Vuilleminia-soorten. Tussen V. alni en V. come-

houtsoorten

zoals

Hazelaar

kan

Sleutel tot de Europese schorsbrekers
1. Cystiden afwezig ....................................................................................................................................... 2
1.* Cystiden aanwezig..................................................................................................................................... 3
2. Sporen allantoïd (gekromd), gemiddelde Q-waarde = 3,5; L × B = (15)16,5-22,5(24) × (4,2)5,3-7,3(8)
m; rijpe basidiën 10-12,5 m breed; zeer algemeen………..………Vuilleminia comedens (incl. V. alni)
2.* Sporen breed ellipsoïd-ovoïd tot fusoïd, gemiddelde Q-waarde = 2; L × B = (19,5)22-28(32) × (9)11-3,5
(16) m; rijpe basidiën 15-17,5 m breed; niet uit Vlaanderen bekend, wel uit Frankrijk en Italië.……….
………………..….....................................................................................V. megalospora (incl. V. oyensis)
3. Vruchtlichaam wit, substantie eerder poederachtig, brokkelend ............................................................... 4
3.* Vruchtlichaam gelatineus tot wasachtig, crèmekleurig tot okerbruin (afhankelijk van het substraat) ...... 5
4. Vruchtlichaam ontschorsend; cystiden naar de top versmallend; sporen zonder oliedruppels, L × B =
(9,5) 13-18 (20) × (3,3)4-6 (7,1) m; niet uit Vlaanderen bekend, wel uit Groot-Brittannië, Duitsland en
Frankrijk…...………..…………………………………………………………………………V. cystidiata
4.* Vruchtlichaam ontschorsend of op schors groeiend; cystiden capitaat; sporen gewoonlijk met opvallende
oliedruppels, L × B = (12)13-16 (17,5) × (4,1)5-6,5(7,1) m; niet uit Vlaanderen bekend, wel uit
Frankrijk, Denemarken en Zweden…………………...…………………………………….V. macrospora
5. Basidiën L × B = 100-150 × 9-12,5 m; sporen 5,5–7,5 m breed, met korrelige inhoud; ZZ (?) in Vlaanderen……………..…………………………………………………………………………………V. coryli
5.* Basidiën L × B = 50-72 × 4-7 m, hymenium compact met een vaste, dichte structuur, met talrijke
dendrohyphiden (vertakte hyfenuiteinden); sporen 3,2-4,5 m breed, zonder korrelige inhoud; bekend uit
o.m. Frankrijk en Duitsland……………………………………………...…………….V. pseudocystidiata
Sleutel volgens Ghobad-Nejhad et al. (2010)
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Figuur 1. Sporen van de Europese schorsbrekersoorten. Met toestemming van
de auteurs overgenomen uit Taxon 59(5): 1519-1534. Maatstreepje = 10 m.
dens zijn die verschillen eerder subtiel.

ken (V. comedens en V. cystidiata). In Nordic Ma-

Determinatiesleutels die het genus bespreken, blij-

cromycetes (Hansen & Knudsen, 1997) worden al

ken doorgaans onvolledig te zijn. In een klassiek

4 soorten uitgesleuteld, al wordt V. alni hier niet

werk als The Corticiaceae of North Europe (Hjort-

onderscheiden van V. comedens. Breitenbach &

stam et al., 1988) worden slechts 2 soorten bespro-

Kränzlin (1986) nemen enkel V. comedens op. De
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sleutel van Krieglsteiner (2000) bevat 5 soorten,

Gewone schorsbreker te zijn, wat strookt met de

maar deze auteur beschouwt V. alni dan weer als

opvattingen van enkele andere auteurs (bijv. Knud-

een variëteit van V. coryli. Tenslotte vermelden we

sen & Larsen, 1997). Ghobad-Nejhad et al. (2010)

het recente werk van Bernicchia & Gorjon (2010)

synonimiseren de recent beschreven V. oyensis al-

waarin niet minder dan 9 taxa worden opgenomen

weer met V. megalospora.

(alle in dit artikel vernoemde soorten, incl. V. alni,
aangevuld met V. corticola die meestal in het
genus Dendrothele wordt geplaatst). In dit werk
vind je ook microscopietekeningen van de 6 soorten in de sleutel op blz. 12.

Ghobad-Nejhad et al. (2010) publiceren een nieuwe sleutel die wij met toestemming van de auteurs
vertaald hebben. Figuur 1 (op vorige blz.) toont
sporentekeningen van de in de sleutel beschreven
soorten.

Nieuwe inzichten in schorsbrekers

Merk op dat er in deze nieuwe sleutel geen

Recent publiceerden Ghobad-Nejhad et al. (2010)

aandacht wordt besteed aan ecologie. Nochtans

de bevindingen van hun genetisch onderzoek bij

lijkt het ons voorbarig om ecologische kenmerken

schorsbrekers. Zij stelden vast dat sommige taxa zó

zoals substraatvoorkeur volledig overboord te

nauw verwant blijken, dat ze eigenlijk niet als af-

gooien. Tabel 1 geeft daarom een overzicht van de

zonderlijke soorten overeind blijven. Zo blijkt de

schorsbrekersoorten en hun ecologie.

Elzenschorsbreker toch vrijwel identiek aan de
Soort

Hoofdsubstraat


Komt ook voor op:

V. comedens

Quercus

Aesculus, Alnus, Betula, Carpinus, Castanea,
Fagus, Fraxinus, Ilex, Populus, Ulmus
(uitzonderlijk op Prunus, Rosa, Sorbus)1

V. coryli

Corylus

Acer, Carpinus, Cornus, Crataegus, Malus,
Prunus, Rosa, Sambucus, Viburnum

V. cystidiata

Rosaceae

Carpinus, Castanea, Cornus, Quercus,
Rhamnus, Salix

V. macrospora

?

Cornus, Genista, Lonicera, Quercus, Rubus e.a.

V. megalospora

?

Quercus, Crataegus

V. pseudocystidiata

?

Cornus, Crataegus

Tabel 1: Substraatkeuze bij Europese Vuilleminia-soorten (naar Ghobad-Nejhad et al., 2010).
1

Volgens Duhem & Gerard (2007) en Breitenbach & Kränzlin (1986) moet dit lijstje zeker worden
aangevuld met Corylus.
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Conclusies


Het huidige overzicht van het genus Vuilleminia in Vlaanderen kan na recent onderzoek als volgt worden aangepast in de Standaardlijst:
2 m!

Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles - Elzenschorsbreker
Dit taxon wordt volgens recent moleculair onderzoek opgevat als
synoniem van V. comedens (Ghobad-Nejhad et al., 2010).

1

Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire – Gewone schorsbreker

1 m! h!

Vuilleminia coryli Boidin, Lanq. & Gilles – Hazelaarschorsbreker


Herkenning van de zes uit Europa bekende soorten steunt in belangrijke mate op microscopische
kenmerken.


Minstens drie soorten schorsbrekers die in Noordwest-Europa werden aangetroffen, zijn nog nooit gevonden in de Benelux. Gericht uitkijken naar deze soorten (vooral op Crataegus) kan eventuele
kennishiaten opvullen.
Dankwoord
Met dank aan de auteurs, in het bijzonder Nils
Hallenberg, voor de toestemming om het artikel uit
Taxon samen te vatten en de sleutel te vertalen, aan
de uitgevers van het voornoemde tijdschrift voor
de overname van figuur 1 en aan Luc Lenaerts en
Gut Tilkin voor een kritische lezing van de eerste
versie van dit artikel, waardevolle aanvullingen en
het verstrekken van literatuurgegevens.
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Coprinopsis (Coprinus) spilosporus Romagn.:
een inktzwam met gevlekte sporen!
Jos Volders - joseph.volders@telenet.be
Robert De Ceuster - robert.de.ceuster@telenet.be
 

In het najaar van 2009 werd mij (JV) gevraagd, om voor de leden van de ZWAM (Zelfstandige Werkgroep
Amateur Mycologen) een lezing te houden over het genus Coprinus. Omdat de meeste soorten inktzwammen
de neiging hebben om min of meer snel te vervloeien, waardoor er dus al vlug heel wat microscopische
kenmerken verdwijnen, worden ze door het merendeel van de amateurmycologen eerder gemeden. De lezing
gaf me dan ook de gelegenheid om toch een aantal mensen warm te maken voor deze fascinerende groep van
paddenstoelen. Niet zonder succes overigens, want al vlug kreeg ik via allerlei wegen namen doorgespeeld
van gedane determinaties en moesten twijfelgevallen ter bevestiging nagedetermineerd worden.

Eind juli 2010 ontving ik van Robert De Ceuster

pische kenmerken. De vraag was, of ik met de

een mailtje in verband met een gevonden Copri-

meegeleverde gegevens de soort op naam kon

nus. De mail was aangevuld met habitusfoto’s en

brengen! Zelf sleutelend, was Robert tot in de

enkele foto’s van een aantal macro- en microsco-

buurt van Coprinopsis gonophyllus Quèl. (Brand-
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plekvlokinktzwam) geraakt, maar een aantal kenmerken bleken niet te kloppen en een andere, meer
passende soort was niet voorhanden.
Op mijn aanraden verzamelde Robert tijdens de
volgende dagen wat meer materiaal. Bij het uitsleutelen van Coprinus is het van groot belang om
zowel jonge, frisse exemplaren te verzamelen als
oudere reeds vervloeiende. Het jonge materiaal is
uitstekend geschikt voor het bepalen van vorm en
grootte van cheilocystiden, basidiën en van de
eventueel aanwezige pleurocystiden. Hij was eveneens zo vriendelijk om mij deze vondsten samen
met het gedroogd materiaal te bezorgen en daarmee kon de zoektocht beginnen!
De inktzwammen werden verzameld tussen bladafval en mos, aan de rand van een met Amerikaanse Eik (Quercus rubra) begroeide helling in
het natuurgebied ‘Dassenaarde’ (D6.31.22) te
Molenstede. Dassenaarde is een door Natuurpunt
vrij recent aangekocht natuurreservaat; het situeert
zich langs de benedenloop van de beek ‘Zwart

Foto 1: Coprinus spilosporus - habitus (R. De Ceuster)

rein, met moerassige beemden, droge heuvelruggen, hooilanden, eikenbossen, graasweides en
goed ontwikkelde alluviale elzenbossen.

water’ en wordt ingesloten tussen de dorpskernen

Beschrijving (foto 1)

van Molenstede, Schaffen en het Limburgse Engs-

Hoed aanvankelijk eivormig, 8-15 mm breed, 10-

bergen (Tessenderlo). In de onmiddellijke omge-

20 mm hoog, later uitspreidend tot 30-40 mm;

ving ligt het militaire vliegveld van Schaffen, de

hoogte 20-30 mm, uitgegroeide exemplaren half-

reservaten ‘Groot Asdonk’, ‘De Schans’, ‘Gerha-

bolvormig; aanvankelijk witachtig, al vlug grijs-

gen’ en het recent aangekochte ‘Averbode Bos en

achtig, later grijsbruin verkleurend; oppervlak

Heide’. Het gebied maakt dus deel uit van het erg

glanzend, maar veelal bedekt met witachtige, ruwe

uitgestrekte groene geheel van de zogenaamde

velumresten. Steel 50-70 mm lang, 3-5 mm dik,

‘Vallei van de Drie Beken’, bijna 1000 ha tussen

langzaam breder wordend naar de basis, daar

de ‘Paalse Plas’ en de ‘Demerbroeken’ te Zichem.

meestal duidelijk gezwollen en tot 7 mm dik, wit;

‘Dassenaarde’ verwijst naar de aanwezigheid, tot

blinkend. Plaatjes vrij van de steel, erg dicht bij

in de jaren ‘50 van vorige eeuw, van de Europese

elkaar, eerst wit, dan grijsachtig, al vlug zwart

Das (Meles meles). Het is een zeer gevarieerd ter-

wordend en vervloeiend, weinig buikig; bij jonge
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exemplaren lamelrand fijn gezaagd.

een kleine korte kronkelende vernauwing.

Sporen (7)7,5-10 (10,8) × (5,9)6,5-8 (8,7) µm,

Velum (foto 4) opgebouwd uit 2 soorten velum:

gemiddeld(30) 9 × 7,3 µm, Qgem. = 1,25; met een tot

tamelijk grote aantallen dikwandige (3 µm) maar

3 µm grote centrale tot iets geïnclineerde kiempo-

ook dunwandige diverculate hyfen, vermengd met

rie; meestal hazelnootvormig tot eikelvormig maar

lange rechte, meestal bleekbruine eerder smalle

ook rondachtig en dan dikwijls wat breder aan de

(tot 5 µm dikke) dikwandige hyfen, die dikwijls

onderkant; bruin tot zwartbruin, vrijwel steeds met

eindigen in (geweivormige) diverculate structuren.

grote onregelmatige doorschijnende vlek boven de

Gespen aanwezig aan vrijwel alle structuren.

apicule (foto 2). Waar de wand van de endo- en de
exospore samenkomt (juist boven de apicule),
maar soms ook gewoon op de zijkant van de spore,
ontstaat er vaak een eigenaardige witachtige ringzone, als een kleine ronde witte vlek, die nogal wat
gelijkt op een kiemporie (foto 3).

Sleutelend in de sectie Alachuani met de onvolprezen werkjes van Kees Uljé (1995), kwam ik (zoals
Robert voor mij) uit in de buurt van Coprinopsis
gonophyllus, maar onze vondst heeft duidelijk
andere sporenmaten en -vormen en bezit ook twee
verschillende soorten velum. Omdat Uljé ook een

Basidiën 28-32 × 7,5-9,5 µm; 4-sporig, kort tot

aantal soorten heeft opgenomen met samengesteld

lang knotsvormig; sterigmen doornvormig, tot 5

velum, werden de werkjes verder uitgepluisd en de

µm lang; volgroeid meestal met zwakke insnoering

gevonden soorten vergeleken met onze vondst,

in het midden. Cheilo- en pleurocystiden 65-130

maar ook hier niets passend. Een eerste aanwijzing

× 16-40 µm; clavaat, utriform, met aan de top soms

werd gevonden in Horak (2005) waar bij C. spilosporus wordt aangehaald dat het velum van deze
soort opgebouwd is uit lange bruine dikwandige
hyfen naast de voor de sectie Alachuani gewone

Foto 2: Coprinus spilosporus - sporen met de onregelmatige lichte vlek boven de apicule (R. De Ceuster)

Foto 3: Coprinus spilosporus - ronde witte vlekken op
de apicule of sporenwand (R. De Ceuster)
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diverculate hyfen. De verder aanwezige info was

is dit zeker de eerste geregistreerde vondst!

echter te summier om op die basis de soort met

Het materiaal van Jos werd opgeslagen in zijn her-

enige zekerheid te benoemen. Uljé (2005) geeft

barium onder het nummer VJ10047; het materiaal
van Robert is terug te vinden
in Meise onder het nummer
RLE/2011/086(BR).
Gezien de typische grote
bleke vlek boven de apicule
van de sporen, stellen wij als
Nederlandse naam voor :
‘Vlekspoorinktzwam’!
Met dank aan Ann Bogaerts
voor het bezorgen van de
originele beschrijving en aan
Jos Van Roy voor een aantal
mooie microscopische beel-

Foto 4: Coprinus spilosporus - dunwandige, dikwandige en rechte velumhyfen
(R. De Ceuster)

den.

een degelijke uitgebreide beschrijving van C. spi-

Literatuur

losporus, die vrijwel volledig past binnen de ken-

Romagnesi, H. (1951). Étude de quelques coprins.

merken van onze vondst; spijtig genoeg zijn hier
geen tekeningen bijgevoegd, zodat er toch enige
twijfel bleef bestaan.
De originele beschrijving (Romagnesi, 1951) van
C. spilosporus kon via de Nationale Plantentuin te
Meise bemachtigd worden. Deze bevattelijke beschrijving, samen met de bijgevoegde verhelderende tekeningen, nam al vlug elke twijfel weg; onze
vondst betrof wel degelijk C. spilosporus!
Voor zover kon worden nagegaan is C. spilosporus
een zeer zeldzame soort, klaarblijkelijk enkel nog
maar gevonden in Frankrijk en Italië. Voor België

Revue de Mycologie 16, 112-113.
Uljé, C.B. (1995). Coprinus, deel 5, sect. Coprinus subsect. Alachuani (eigen uitgave).
Uljé, C.B.. (2005). Coprinus Pers., Flora Agaricina
Neerlandica, deel 6: 22-109.
Horak, E. (2005). Röhrlinge und Blätterpilze in Europa.
6. Auflage. München: Elsevier GmbH.
Moser, M. (1983). Die Röhrlinge und Blätterpilze, Kleine Kryptogamenflora, Band II/2. Stuttgart: Gustav
Fischer Verlag.
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Plaatjes kijken op het internet


Je hebt het wellicht al eens meegemaakt: na een (lange?) zoektocht heb je die onbekende zwam wel een naam
kunnen geven, maar in de gebruikte of beschikbare determinatieliteratuur is nergens een kleurenafbeelding
van die soort terug te vinden. En hoewel zo’n kleurenafbeelding niet altijd noodzakelijk is om je determinatie
te staven, gaan we vaak instinctief verder zoeken naar een mooie foto. Wie op het internet foto’s van zwammen zoekt, stoot daar al snel op enkele bijzonder rijke beeldbanken. Let hierbij goed op: verkeerde determinaties komen op het internet enorm veel voor. Daarom is het belangrijk plaatjes te kijken op de juiste websites. Hieronder stellen we een kleine selectie voor, van bij ons en bij de zuiderburen; in een latere Sporen
volgt meer.

Russulales News1: wellicht het meest uitgebreide online overzicht van Russula, Lactarius en nauwverwante genera. Niet minder dan 391 soorten worden er met één (of meer) deftige foto(‘s) afgebeeld.
Een substantieel deel van het beeldmateriaal komt van bekende namen zoals Ruben Walleyn, Mieke
Verbeken en Bart Buyck. De soorteninformatie is helaas nog beknopt.

Beide beeldbanken van de Cercle de Mycologie de Mons (resp. van J.-J. Wuilbaut2 en Y. Deneyer3)
zijn echte aanraders. De ascomyceten komen minder aan bod, maar voor Agaricales-liefhebbers zijn
hier honderden foto’s van hoge kwaliteit te vinden.

In Frankrijk hebben verschillende mycologische verenigingen een mooie fotogalerij. Uit Oost-Frankrijk stelt J.L. Cheype4 tal van mooie collecties uit de Franse Alpen ter beschikking. Dichter bij huis
vinden we op MycoNormandie5 686 foto’s van soorten waarvan het merendeel ook bij ons voorkomt.

Uit het Vlaamse land zijn er (nog) maar weinig voorbeelden van mooie fotogalerijen. De Limburgers
nemen hierin duidelijk het voortouw. De Mycolim-site6 werd overgezet naar de nieuwe provinciale
website/Likona en foto-impressies van recente Mycolim-excursies zijn te vinden op de persoonlijke
pagina van Jean Claude Delforge7.
Helaas zijn er ook voorbeelden van goedbedoelde websites waarop de bal compleet wordt misgeslagen. Zo
vinden we op de website van J.K. Lindsey8 honderden zwammenfoto’s (uit het Belgische Commanster)
waarvan het merendeel fout benoemd is. Kritisch blijven is dus de boodschap.
1
2
3
4

http://www.mtsn.tn.it/russulales-news/

5

http://myconormandie.free.fr/

http://users.skynet.be/jjw.myco.mons/

6

http://www.mycolim.be/

http://users.skynet.be/deneyer.mycology/
http://jlcheype.free.fr/

7

http://www.jcdegids.be/home.htm
http://www.commanster.eu/

8

Wim Veraghtert
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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.

Hoe zit dat nu met korstzwammen?
De Agaricomyceten vormen een diverse groep waarin momenteel zo’n 21000 soorten beschreven zijn. Het
gaat dan om de plaatjeszwammen, gaatjeszwammen, koraal- en knotszwammen en buikzwammen. Links en
rechts daartussen zweven de korstzwammen, met hun veel minder opvallende, resupinate vruchtlichamen. De
Agaricomyceten worden onderverdeeld in 17 ordes, waarvan er 13 korstzwammen bevatten. Drie bestaan
uitsluitend uit korstzwammen. Larsson (2007) stelde een voorlopige classificatie voor waarin korstzwammen
verdeeld over 41 verschillende families van Agaricomyceten voorkomen. Dat zijn zaken waar klassieke
mycologen wellicht het meest van opkijken (of misschien anno 2011 niet meer, nu we steeds meer gewend
zijn aan de hakbijl die het moleculair onderzoek hanteert): dat een witte korstzwam zoals het Wit franjevlies
(Piloderma byssinum) nauw verwant blijkt te zijn met de plaatjeszwammen (Agaricales).
Een relatief kleine groep korstzwammen bezit bruine sporen. Voorbeelden daarvan zijn de kelderzwammen
(Coniophora) en huiszwammen (Serpula). Die zijn duidelijk nauw verwant en vormen het groepje Coniophorinae, dat thuishoort in de Boletales. Die korstzwammen staan broederlijk tussen slijmboleten (Suillus) en
krulzomen van het genus Tapinella. Overigens valt op dat de Valse hanenkam tussen de kelder- en huiszwammen geplaatst wordt. Jaapia (Broekboskorstje), nog een korstzwamgenus met bruine sporen, dat volgens de klassieke taxonomie ook tot de Coniophoracea behoort, is volgens de nieuwste onderzoeken (Binder
et al., 2010) niet met de kelder- en huiszwammen verwant. Voor Jaapia wordt een aparte orde gecreëerd: de
Jaapiales. Ook voor een ander groepje korstzwammen wordt een nieuwe orde opgericht: de Amylocorticiales,
waarin een aantal genera met amyloïde sporen worden ondergebracht. In Vlaanderen kennen we daarvan enkel het genus Amylocorticium zelf, dat enkele zeldzame soorten bevat en het Plooivlieswaaiertje (Plicaturopsis crispa). De Paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum) hoort dan weer eerder in de ‘Marasmioid
clade’ thuis, waar eveneens de Muizenstaartzwam (Baeospora myosura), mycena’s en taailingen te vinden
zijn. Deze studie bevestigt wat eerdere studies al concludeerden: korstzwammen zien er macroscopisch vaak
soortgelijk uit, maar schijn bedriegt!
Binder, M., Larsson, K.-H., Matheny, P.B. & Hibbett, D.S. (2010). Amylocorticiales ord. nov. and Jaapiales ord. nov.:
Early diverging clades of Agaricomycetidae dominated by corticioid forms. Mycologia 102(4), 865-880.
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Korrelhoeden moleculair bekeken
De standaardlijst (Walleyn & Vandeven, 2006) somt voor Vlaanderen 11 taxa van het genus
Cystoderma op, waarvan er één al meteen werd afgedaan als een wellicht betekenisloze vorm
(C. amianthinum f. rugosoreticulatum). Op één na werden de overige taxa opgenomen in een
moleculaire studie door Estse wetenschappers (Saar et al., 2009). Eerder was al gebleken dat
korrelhoeden met amyloïde sporen tot een ander genus behoren dan die met niet-amyloïde sporen. Daarom wordt bijv. in Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt, 2008) al het onderscheid gemaakt tussen Cystoderma en Cystodermella. Uit de nieuwe studie blijkt dat we het voortaan in
Vlaanderen best met wat minder korrelhoeden kunnen stellen: voor het genus Cystodermella
wordt C. ambrosii (Witte korrelhoed) gedegradeerd tot een witte variëteit van C. granulosa (Bruine korrelhoed), voor het genus Cystoderma verwordt C. lilacipes (Paarssteelkorrelhoed) tot een variëteit van C. longisporum (Oranjebruine korrelhoed) en C. fallax (Geringde korrelhoed) tot een var. van C. carcharias (Vleeskleurige korrelhoed). Dat de Okergele (C. amianthinum - foto) en zijn ietwat fletsere dubbelganger Oranjebruine korrelhoed (C. longisporum) twee afzonderlijke soorten zijn (te onderscheiden op basis van sporenmaten) wordt wel duidelijk bevestigd door de Esten. Als we de resultaten van dit onderzoek toepassen op de
Vlaamse situatie, dan blijven er nog 7 soorten korrelhoeden over, waarvan enkel C. granulosa in Cystodermella thuishoort. Zoals Funga Nordica al aangeeft, wordt de bruinsporige Goudhoed (Phaeolepiota aurea)
nog steeds ondergebracht bij de Cystodermateae.
Ook Matheny & Griffith (2010) nemen een
korrelhoed als onderwerp van hun studie. Zij
onderzochten de relatie tussen de parasiterende
Squamanita paradoxa (Korrelig dikpootje) en
haar gastheer Cystoderma amianthinum (Okergele korrelhoed). Wereldwijd omvat het genus
Squamanita 15 soorten. In Vlaanderen werd tot
nu toe enkel S. odorata (Odeurzwam) waargeOkergele korrelhoed - C. amianthinum (W. Veraghtert)

nomen, die parasiteert op Hebeloma mesophaeum (Tweekleurige vaalhoed). Tenminste 4

Squamanita-soorten parasiteren op korrelhoeden en recent werd in Japan een soort aangetroffen die wellicht
P. aurea (Goudhoed) als gastheer verkiest (S. phaeolepioticola nom. prov.). Andere dikpootjes verkiezen
ondermeer Inocybe, Galerina en Kuehneromyces als gastheer (bruinsporige plaatjeszwammen dus). Moleculair onderzoek toont aan dat precies Cystoderma en Squamanita nauw verwant zijn. Ook dat is geen nieuwe
vaststelling; in Funga Nordica worden Cystoderma en Cystodermella geklasseerd in de Squamanitaceae. De
gastheerkeuze van dikpootjes is dus erg divers: de ene soort (bijv. S. odorata) verkiest een gastheer uit een
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totaal andere familie, terwijl de andere (bijv. S. paradoxa) precies een aan zichzelf nauw verwante prefereert!
Matheny, P.B. & Griffith, G.W. (2010). Mycoparasitism between Squamanita paradoxa and Cystoderma amianthinum
(Cystodermateae, Agaricales). Mycoscience 51, 456-461.
Saar, I., Poldmaa, K. & Koljalg, U. (2009). The phylogeny and taxonomy of genera Cystoderma and Cystodermella
(Agaricales) based on nuclear ITS and LSU sequences. Mycological Progress 8, 59-73.

Wim Veraghtert

Na een jaar als bibliothecaris van de KVMV kan ik voor mezelf een beetje een evaluatie maken. 2010 was
een vruchtbaar jaar voor de bibliotheek, zowel aan uitleningen (206) als aan aankoop van nieuwe boeken
(33). Ik heb mij dus niet verveeld op dinsdagavond. Hiermede wil ik de uitleners danken voor hun begrip als
ik het af en toe even druk had. Jullie vriendelijkheid deed me deugd.
De open-bib-avond was een succes. Met veel interesse werden de nieuwe boeken en tijdschriften ingekeken.
Ook de opbrengst van de verkoop mocht er zijn.
Laatste nieuwe aanwinsten

 Moravec J rí, 2005, Libri Botanici Vol. 21A, World Monograph of the genus Cheilymenia (Discomycetes, Pezizales, Pyrenomataceae). (Asc 034)

 Medardi Gianfranco, 2006, Ascomyceti d’Italia (Atlante fotografico degli). ( Asc 035-IT)
 Medardi Gianfranco, 2006, Ascomyceti d’Italia (Atlante fotografico degli) English translation of
the keys. (Asc 035-EN)

 Moore David, Nauta Marijke, Evans Shelley & Rotheroe Maurice, 2008, Fungal Conservation Issues and Solutions. (Aux 024)

 Boddy Lynne and Coleman Max, 2010, From Another Kingdom - The Amazing World of Fungi.
(Toe 052)
Tot volgende Sporen,
Lucy
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Nieuwtjes uit de recente tijdschriften (11.1)
Wim en Roosmarijn Veraghtert-Steeman
wim.veraghtert@gmail.com - roosmarijn.steeman@natuurpunt.be


Rivista di Micologia (1) 2010
Koraalzwammen (Ramaria) vormen het onderwerp van
een bijna 40 blz. tellende studie door R. Bertagnolli. R.
pallida, R. formosa, R. neoformosa, R. flava (incl. var.
scandinavica), R. lacteobrunnescens, R. spinulosa, R.
ignicolor, R. sanguinea, R. flavigelatinosa, R. largentii,
R. magnifica, R. botrytis, R. bataillei en R. fennica var.
fumigata worden alle met kleurenfoto’s afgebeeld. In totaal worden 72 taxa opgelijst. Synoptische determinatietabellen (niet dichotoom) waarin gelijkende soorten
worden gegroepeerd, worden als bijlage toegevoegd. De
eerder in dit tijdschrift beschreven Kinia privernensis
(Consiglio et al., 2008) wordt op basis van moleculair
onderzoek ondergebracht in Melanoleuca, stellen A.
Vizzini, G. Consiglio, L. Setti en C. Murat; het monotypische genus Kinia wordt voortaan als subgenus beschouwd (met SEM-sporenfoto). A. Cappelli stelt Agaricus freirei voor en bespreekt de verschillen met gelijkende soorten (A. langei, A. sylvaticus, A. impudicus, A.
lanipes en A. phaeolepidotus) (met kleurenfoto’s).

Zeitschrift für Mykologie 76 (2)
D. Benkert stelt een uitgebreide bespreking van het genus Geopora voor, met determinatiesleutel voor 9 soorten (G. clausa, G. cooperi, G. arenosa, G. arenicola, G.
cervina, G. tenuis, G. sumneriana, G. sepulta, G. nicaeensis, aangevuld met Sepulta veselskyi). De 9 soorten
worden goed gedocumenteerd. H. Dörfelt en E. Ruske
bespreken de waterafstotende eigenschappen (hydrofobie) van sporen, met name bij Gasteromyceten. Vijf
soorten roestzwammen worden toegevoegd aan de lijst
van Beieren door M. Scholler, H. Besl & A. Bresinsky.
Een checklist van de 475 korstzwammen (corticioïde
basidiomyceten) in Duitsland wordt gepubliceerd door
H. Ostrow en F. Dämmrich. Nieuwe vondsten van mycena’s en nauwverwante genera (Delicatula, Hemimycena, Resinomycena, Roridomyces) op het Canarische La
Palma worden voorgesteld door J. Miersch en R.M.
Dähncke. M. parvoaquosipes, M. phoenicis-canariensis,
M. pilosella var. heterocystidiata, M. pseudocyanorrhiza en M. villicaulis worden achtereenvolgens besproken
(met kleurenfoto en microtekening). Uit parken in het
Beierse Bayreuth werd in 2007 Russula columbicolor
beschreven; nu volgen drie nieuwe soorten voor de
wetenschap van dezelfde locatie (door W. Jurkeit en C.
Gubitz): Russula submelitodes, R. baruthica en R. singularis (alle met kleurenfoto’s en microtekening).

Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde - Heft
19 (2010)

Dit lijvige nummer vat aan met een overzicht van (66)
basidiomyceten die op sierbomen van het genus Catalpa
werden aangetroffen (door J. Paclt). De eerste vondsten
van Psathyrella dunarum in Duitsland en Oostenrijk
worden belicht door A. Melzer, T. Richter en G. Friebes
(met kleurenfoto en microtekening). B. Jeannerot beschrijft Scutellinia cejpii, S. barlae, S. sinensis en
Spooneromyces laeticolor op basis van collecties in het
herbarium van de Universiteit van Wenen (met microtekeningen en -foto’s). H. Pidlich-Aigner bespreekt opnieuw een merkwaardige Russula: de montane R. citrinochlora (met microtekeningen en kleurenfoto’s). A.
Hausknecht presenteert vervolgens een uitgebreide studie van het genus Crepidotus in Oostenrijk, met determinatiesleutel en beschrijving van een nieuwe soort
voor de wetenschap: C. fungiphilus (die op oude
vruchtlichamen van Cantharellus groeit); met kleurenen SEM-foto’s en microtekening. Van C. calolepis, C.
epibryus, C. subverrucisporus, C. malachius, C. carpaticus, C. versutus en C. luteolus vinden we eveneens
microscopietekeningen terug. Uit Spanje wordt de coprofiele Bolbitius excoriatus als nieuw voor de wetenschap beschreven door A. Hausknecht, M. Contu, R.M.
Dähncke, A. Vizzini, e.a. (met kleurenfoto en microtekening). Een opvallende Entoloma uit Noorse graslanden wordt door J.B. Jordal en M.E. Noordeloos beschreven als E. cremeoalbum (met kleurenfoto en microtekening). Een bespreking van het genus Aureoboletus
(wereldwijd) wordt voorgesteld door W. Klofac (inclusief determinatiesleutel). A. Hausknecht legt zich dan
weer toe op breeksteeltjes, met de beschrijving van een
nieuwe soort, Conocybe connata en twee nieuwe variëteiten: C. nigrescens var. pruinosa en Pholiotina arrhenii var. filarioides (met microtekening en kleurenfoto’s).
Aangepaste sleutels als supplement op de monografie
(Fungi Europaei 11) worden in het artikel opgenomen.
Het laatste deel van dit tijdschrift wordt ingenomen door
de Proceedings of the First Conference on the ‘European’ truffle Tuber aestivum/uncinatum. Het merendeel
van de bijdragen gaat over ecofysiologie en kweek van
T. aestivum in diverse Europese landen.

Bulletin de la Société Mycologique de France Tome 125, fascicules 1 & 2 (2009)
Dit nummer wordt volledig gevuld door een bijdrage
van G. Tassi (p. 1-83) over zeer tot minder zeldzame
plaatjeszwammen van Frankrijk. Achtereenvolgens passeren de revue: Russula rutila*, Lactarius citriolens, L.
aquizonatus, Hygrophorus fagi*, Clitocybe lituus, C.
agrestis, C. amarescens, Leucopaxillus paradoxus, Me-
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lanoleuca cf. decembris, M. cognata, M. leucophylloides, M. pseudoluscina, Tephrocybe cf. coracina, Gymnopus terginus, Mycena megaspora, Mycenella rubropunctata, Entoloma plebejum, E. hirtum, E. indutoides
var. griseorubidum, E. indutoides f. acystidiata ad int.,
Pluteus exiguus, Hebeloma eburneum, H. fragilipes,
Inocybe cf. obscurobadia, I. tjallingiorum, I. ochroalba,
I. decipiens, I. oblectabilis, Galerina lacustris, G. cephalotricha, Psilocybe puberula, P. fimetaria, Conocybe alboradicans var. carinthiaca, Agaricus xanthodermus var. lepiotoides en Limacella illinita var. ochraceolutea, alle (behalve deze aangeduid met *) geïllustreerd met een mooie aquarel en microscopietekening.

Persoonia - vol. 25 (december 2010)
Persoonia gaat volledig de piste van moleculair onderzoek naar plantpathogenen op. Klassieke paddenstoelen
komen amper (in dit nummer zelfs niet) aan bod. Wie
meer wil weten over de nieuwste onderzoeksresultaten
in de genera Lasiodiplodia, Pythium, Graphium, Leptographium, Ophiostoma, Phytophthora en Rhopalostroma, heeft aan dit nummer een vette kluif.

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 3/2010
Als paddenstoel van maand 5 wordt Haasiella splendidissima voorgesteld door U. Roffler en H. Ardüser (met
kleurenfoto en microtekening). Voor maand 6 geeft E.
Mordasini een portret van Melogramma spiniferum, een
ascomyceet op beuk. Op basis van recente vergiftigingen beschouwt R. Flammer Gymnopus fusipes als verdacht. P. Buser belicht Macrolepiota venenata en bespreekt de verschillen met M. rhacodes (met kleurenfoto). M. Carbone zet zijn bespreking van het genus Otidea verder en laat O. propinquata aan bod komen (met
kleurenfoto en microtekening). Tenslotte schenken U.
Tobler, B. Schmidt en C. Geiger aandacht aan Batrachochytrium dendrobatidis, een schimmel die wereldwijd amfibieën bedreigt.

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 4/2010
De portretten van de paddenstoelen van de maand 7 en 8
tonen Hymenoscyphus sulphuratus (door U. Graf en F.
Kränzlin), een ascomyceet op naaldenstrooisel, en Postia inocybe (door J. Duc), een resupinate polypoor op
Abies (beide met kleurenfoto en microtekening). P.
Buser stelt twee bijzondere koraalzwammetjes voor: Artomyces pyxidatus en Lentaria albovinacea, beide met
kleurenfoto. Gyromitra fastigiata wordt besproken door
A. Riva, met kleurenfoto en microtekening. P. Baumann
en B. Erb beschrijven de vondst van een zeldzame vuurzwam op naaldhout: Phellinus chrysoloma (met macroen microfoto’s). Pycnoporellus fulgens wordt onder de
loep genomen door P. Roesch (met kleurenfoto van
duidelijke KOH-reactie en microfoto’s).

Bulletin mycologique et botanique DauphinéSavoie n° 198 – juli 2010

In dit nummer rehabiliteren N. Van Vooren en C. Frund
een kleine Helvella: H. corbierei comb. nov. (met kleurenfoto’s en microtekening). B. & O. Peric bespreken
Crepidotus calolepis var. squamulosus (met kleurenfoto’s, microscopietekening en dito foto’s). In de bijdrage van C. Frund en P. Reumaux worden minder gekende variëteiten van drie Russula’s belicht: R. viscida
var. dissidens, R. melliolens var. chrismantiae en R.
atropurpurea var. atropurpurella (met kleuren- en
microtekening). Psathyrella hydrophiloides, Omphalina
epichysium, Otidea propinquata, Hericium flagellum en
H. coralloides passeren de revue in het overzicht van
bijzondere vondsten door J. Cavet. Cortinarius pseudovaccinus ad. int. wordt provisoir beschreven door A.
Bidaud en X. Carteret (met kleuren- en microtekening).

Bulletin mycologique et botanique DauphinéSavoie nr. 199 – december 2010
Een overzicht van interessante vondsten uit 2008 wordt
gegeven door J.-L. Fasciotto. Komen aan bod: Ramariopsis pulchella, Hygrocybe ingrata, Agaricus gennadii,
Clitopilus hobsonii, Cortinarius croceolimbatus, Fomitopsis rosea, Lactarius flexuosus, L. tuomikoskii, Podophacidium xanthomelum, Tricholoma lascivum, Collybia graveolens en Gymnosporangium clavariiforme (alle met kleurenfoto). A. Grobelny en B. Woerly belichten een weinig gekweekte myxomyceet op paardenmest:
Hemitrichia pardina (met kleuren- en microscopiefoto’s). Tenslotte start N. Van Vooren met een meerdelige studie over het genus Helvella, waarbij eerst het
subgenus Elasticae aan bod komt. Achtereenvolgens
worden H. elastica (incl. var. albida), H. albella, H.
atra, H. branzeziana, H. capucina, H. latispora, H. monachella, H. corbieri, H. epiphippium, H. pezizoides en
H. stevensii besproken, op de laatste na alle met kleurenfoto. De auteur besluit het artikel met een sleutel
voor het subgenus.

Mycologia 102.3 (mei-juni 2010)
In dit nummer komen ondermeer aan bod: Noord-Amerikaanse mariene fungi (vnl. ascomyceten), moleculair
onderzoek naar het soortcomplex rond Inocybe splendens (op basis van vnl. Amerikaans materiaal), onderzoek naar secotoïde Amanita-soorten (zie Sporen 3.3,
23), een studie naar Lepiota-soorten met hymeniderme
hoedhuid in Californië (E. Vellinga) en ten slotte de beschrijving van twee nieuwe Lamproderma-soorten uit
Europese en Amerikaanse gebergtes: L. argenteobrunneum en L. kowalskii (A. Ronikier, M. Meyer, e.a.).

Coolia 54 (1) 2011
R. Chrispijn & A. van der Putte lichten de opmerkelijke
vondsten van het vruchtbare 2010 toe. Zo doken Boletus
pinophilus en Craterellus cornucopioides terug op in
Nederland en na 50 jaar was ook Spathularia flavida
weer te zien. Nieuwkomers waren Suillus tridentinus en
Tyromyces placenta. Boletus torosus en Gautieria mor-
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chellaeformis werden voor de tweede keer gevonden in
Nederland. Deze en nog veel meer bijzondere vondsten
worden allen geïllustreerd met foto’s door de waarnemers. De NMV-brochure ‘Naaldbossen in Nederland.
Bedreigde levensgemeenschappen’ wordt door R.-J.
Bijlsma van Alterra kritisch onder de loep genomen. Hij
heeft vooral kritiek op het feit dat de brochure zich eenzijdig op het behoud van paddenstoelen richt en geen
afweging maakt met overige natuurwaarden. Bovendien
wordt het invasieve karakter van bepaalde naaldboomsoorten genegeerd. E. Arnolds, P. Bremer en R. Chrispijn bespreken de inventarisatie van de potentiële WAV
(Wet Ammoniak en Veehouderij)-gebieden in de provincie Overijssel. Hierbij blijken paddenstoelen de belangrijkste bijdrage te leveren als indicatorsoorten voor
vermesting en verzuring. Enkele Overijsselse verrassingen worden in beeld gebracht: Amanita gemmata, Cantharellus pallens, Entoloma cetratum en Cortinarius
scaurus. Drie Hypochnicium-soorten met chlamydosporen (H. eichleri, H. geogenum en H. vellereum) worden
door I. Bruggeman uitgebreid besproken met tekeningen
en foto’s van de micro- en macroscopie. Het artikel
eindigt met een beknopte vergelijkende tabel en een
sleutel.

Miscellanea Mycologica nr. 98 (november 2010) Bulletin du Cercle de Mycologie de Mons
J.J. Wuilbaut geeft enkele mooie kleurenfoto’s van de
ontdekkingen van 2010: Russula integra, R. firmula, R.
nana, R. lepida, R. olivacea, R. artesiana, R. ochroflavescens, R. azurea, R. viscida var. chloranta, R. cyanoxantha f. peltereaui, R. persicina, Lactarius fuliginosus,
L. pterosporus, L. luridus, L. citriolens, L. salmonicolor,
L. zonarius, L. intermedius, L. subumbonatus, L. brittanicus, L. pallidus, L. evosmus, Cortinarius elegantior,
C. subvirentophyllus, C. purpurascens, C. cf. eucareuleus, C. cotoneus, C. balteatocumatilis, C. subturbinatus, C. rufoolivaceus, C. cyanobasalis, Inocybe corydalina, I. cookei, Agrocybe rivulosa, Tricholoma sejunctum,
T. terreum, T. ustaloides, Entoloma catalaunicum, E. lividum, Micromphale foetidum, Hygrophorus russula,
Xerula pudens, Lyophyllum conglobatum, Cudonia circinans, Ganoderma carnosum, Lentinellus cochleatus,
Cantharellus amethysteus, Chlorociboria aeruginascens, Aureoboletus gentilis, Boletus cf . pinophilus,
Pseudohydnum gelatinosum, Tremiscus helvelloides,
Lycoperdon cf. umbrinum, L. echinatum en Gomphus
clavatus.

De Aardster 12e jaargang, nr. 3 (juli-september
2010) Paddenstoelenwerkgroep Westhoek
Enkele tussendoor-waarnemingen van D. Debaenst, J.
Devos, G. Florizoone, J. Launoy, A. & A. Mahommad
en P. Debaenst worden opgelijst. Hierbij hoort een foto
van P. Debaenst van Macrolepiota procera. Een verslag
van de excursie op 18 augustus naar het Provinciaal

domein ’t Veld in Ardooie samen met Mycologia wordt
gebracht door P. Debaenst. Foto’s in zwart-wit van Daedalea quercina en Trametes gibbosa werden gemaakt
door respectievelijk J. Vandeplancke en H. Batteu.
Beide fotografen maakten ook de kleurenfoto’s van
Clathrus ruber, Asterophora lycoperdoides, Calyptella
capula s. l. en Boletus erythropus. Soortenlijsten van de
excursie in het Groenhovebos te Torhout en de Plaatsduinen te Oostduinkerke worden weergegeven.

Mycolux 2010 (1) Bulletin des Mycologues du
Luxembourg Belge
J.-M. Pirlot schrijft kort over het culinair gebruik van paddenstoelen door de eeuwen heen. Het artikel over paddenstoelen en hout voor violen dat ook in Coolia verscheen,
werd hier vertaald. Onder de rubriek Mycoptins brengt J.M. Pirlot enkele merkwaardigheden tezamen: een genetische ontdekking bij mycorrhizavormers, een toneelstuk met
de naam ‘La vie sexuelle des champignons de Paris’, de
anekdotische verschijning van Clathrus ruber en een witte
truffel van 1500 euro. Enkele vondsten worden besproken
en geïllustreerd (foto’s van macro- en microscopie) door J.
Pellicani en J.-M. Pirlot: Scutellinia crinata, Pisolithus
arhizus, Phlebiopsis gigantea en Geastrum triplex. Foto’s
van Hygrophorus marzuolus, een soort die gekend is uit
Italië en Frankrijk, werd dit najaar waargenomen in de provincie Luxemburg. Tenslotte geeft J.-M. Pirlot nog een
overzicht van fragmenten uit strips waarin paddenstoelen
voorkomen.

Moixero nr. 1 Fongs i Flora del Pirineu.
Agrupacio Micològica Berguedana
In dit eerste tijdschrift van deze nieuwe Catalaanse
werkgroep gaat J. Ballarà van start met een bespreking
van een aantal nieuwe collecties van Cortinarius tijdens
de alpiene stage in Bergueda. De volgende soorten kregen een uitgebreide toelichting en een kleurenfoto: Cortinarius alpicola var. alpicola, Cortinarius bergistanensis sp. nov., C. boudieri en C. gracilior. S. Poumarat
geeft een lijst van taxa die hij in 2008 verzamelde in het
Franse ‘Reserve Naturelle de la Vallée d’ Eyne.’ Hierbij
werden 34 nieuwe taxa voor de streek verzameld.
Collecties van volgende soorten worden weergegeven in
kleur: Cortinarius lucorum, Galerina cf. alpestris en
Hygrocybe substrangulata. Een eerste samenwerking
van J. Ballarà en S. Poumarat rond soorten in het habitat
van de groenblijvende eiken van Berguedà resulteert in
een artikel met interessante soorten. Volgende soorten
worden in kleur afgebeeld: Bovista cunninghamii, Clitocybe leucodiatreta, C. lituus, Cortinarius assiduus, C.
hillieri var. difractosuavis, C. rapaceus, Lepiota echinella, L. farinolens, L. ignipes, L. rhodorhiza, L. subincarnata f. helveloides, L. sublaevigata en L. xantophylla. Een interessante nieuwe soort voor de Berguedà
werd beschreven en geïllustreerd door L. Escànez:
Calocybe favrei.
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Kustwerkweek 2011 te De Panne - 20 tot 23 oktober 2011
Voor de vierde maal organiseert de KVMV een werkweek aan de Vlaamse kust en in het bijzonder aan de
Westkust. Ieder jaar werden andere gebieden bezocht en er werden telkens meer dan 500 soorten genoteerd.
Ook dit jaar maken we afspraken met ANB om toegang te krijgen tot nieuwe deelgebieden die door de
beheerswerken van de voorbije jaren beter toegankelijk gemaakt werden. Het is niet uitgesloten dat we

Houtsaegerduinen 2009

plaatsen buiten De Panne zullen opzoeken, zoals de
Oostvoorduinen die afgelopen seizoen rijk waren aan
wasplaten en aardtongen, of het Hannecart-domein
waarvan sommige delen recent werden aangekocht
door de Vlaamse gemeenschap en nog nooit werden
geïnventariseerd. Onze uitvalsbasis blijft dezelfde als
tijdens vorige editie, nl. de J-Club die ideaal gelegen
is aan de rand van de Oosthoekduinen en het Calmeynbos, zodat na het inchecken reeds individueel kan gewandeld worden zonder een verplaatsing te moeten
maken met de wagen. Voor wie er vorige keer niet bij was, vermelden we dat we beschikken over een ruime
zaal om te microscoperen, met eigen bar en zithoek (Guido heeft al voorgesteld om weer barman te spelen).
Ook deze keer zal de PWW (Paddenstoelenwerkgroep Westhoek) zijn medewerking verlenen door vooraf de
interessante gebieden te verkennen, de nodige toelatingen aan te vragen en gidsen ter beschikking te stellen
waar nodig. We kijken uit naar jullie inschrijving. De deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.
Inschrijvingsgegevens
De prijs voor het verblijf bedraagt 150 euro per persoon op basis van tweepersoonskamer. Er zijn een
paar éénpersoonskamers ter beschikking aan dezelfde prijs. Er zijn 15 tweepersoonskamers beschikbaar,
dus een vlugge reservatie is aangewezen, indien u zeker wil zijn van een plaats. Er hoeven geen lakens
meegebracht te worden; handdoek, zeep en washandje echter wel.
Inschrijving ten laatste op 30 april 2011 bij JACKY LAUNOY, Konijnenweg 11, 8660 De Panne, telefonisch op nr. 058/41 37 25 of via e-mail: jacky@launoy.be. Vermeld naam, adres, aantal personen en
telefoonnummer en/of e-mailadres. Ter bevestiging van de inschrijving wordt een voorschot van 50
euro per persoon gestort (eveneens vóór 30 april 2011) op rekeningnr. 737-0187576-21 van de
Koninklijke Vlaamse Mycologische Kring te 2050 Antwerpen; het saldo tegen 1 september 2011. Voor
buitenlandse inschrijvingen is het IBAN-nummer BE17 7370 1875 7621 en de BIC-code KREDBEBB.
Personen die willen deelnemen aan één of meerdere excursies, doch niet in het hotel overnachten,
kunnen ook deelnemen aan de maaltijden. De prijs voor een broodjesmaaltijd bedraagt 6,30 euro, voor
een ontbijt 4,00 euro en voor een avondmaal 8,25 euro.
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